
 WSR IN A WEEK
            الخطاب الخامس                                              األسبوع الذي يبدأ 27 سبتمبر

"النجاح هو مجموع الجهود الصغيرة التي تتكرر يوًما بعد يوم" روبرت كولير
بينما نستقر جميًعا ببدايه افصل الدراسي الجديد ، مع توفر الظروف

المتغيرة باستمرار تحديًا دائًما ، فقد حان الوقت للتفكير في كيفية عملنا
من أجل دعم شبابنا لتحقيق النجاح. هذا العام ، أكثر من أي عام آخر ، يجلب
معه تحديات أكثر من المعتاد ، ومن المهم أن نشجعهم كبالغين في حياتهم
عىل االستمرار في التركيز عىل التعلم. لكي ينجحوا ، سيحتاجون إىل تطوير

المرونة: سيكون هذا مهًما عند مواجهة التغييرات المفروضة علينا بسبب
الكورونا ، ولكن أيًضا في تعلمهم اليومي. قد يبدو بدء العام الجديد أمرًا صعًبا
، خاصًة إذا كان لديهم الكثير من المواد الجديدة للتعلم ، أو كانوا بحاجة إىل
الدراسة بمزيد من التفاصيل. إذا أخذنا السباحة كمثال ، فلن نضع أطفالنا

في حوض سباحة ونتوقع منهم السباحة عىل الفور. كنا نتركهم يتحركون في
المياه الضحلة ، أو يتعلمون عدة ضربات أو حتى يسبحون 10 أمتار قبل أن
يصبحوا سباحين بارعين. هذا هو نفس النهج الذي نريد اتباعه مع طالبنا. كل

يوم سوف يتعلمون عنصرًا جديًدا لماده ما ، أو يمارسون شيًئا تعلموه
مسبًقا حتى يصبحوا واثقين ومتمكنين منه. إنهم بحاجة إىل االقتراب من
تعلمهم في أجزاء أصغر سيتعاملون معها كل شهر أو أسبوع حتى يتقنوه.
عندما يكونون مستعدين لمواصلة تجربة المهام الصغيرة حتى يصبحوا

واثقين ، ومثابرين حتى عندما يكون هناك شيء صعب ، ويفهمون عملية
تعلمهم ، فإنهم سيحققون النجاح.أتمنى لجميع عائالتنا في وستمنستر 

 الصحة والنجاح.
شكرا لكم،

شانتيل سيرجنت
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جهات إتصال مفيدة في وستمنستر

إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحضور
أو االلتزام بالمواعيد أو رعاية طفلك، يرجى االتصال بمدرس طفلك أو قائد الدرجة في .إذا كنت غير قادر عىل الحصول

عىل رد مرِض باتباع اإلجراءات المتفق عليها، فال تتردد في االتصال بمكتب االستقبال عىل:

072035999 لترتيب اجتماع مع عضو في
فريق القيادة العليا أو رئيس القسم
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مساء الخير أولياء األمور الكرام ، 

أوالً ، نود أن نشكركم جميًعا عىل دعمكم المستمر وتفهمكم لجهودنا الدؤوبة لتنفيذ أعىل معايير الصحة والسالمة بما

يتماشى مع إرشادات السلطات منذ بداية الوباء ، فقد عدنا إىل التعلم عن بعد بنسبة 100٪ لمدة 14 يوًما ، بدًءا من األحد 20

سبتمبر 2020 ، بناًء عىل نصيحة وزارة الصحة. كما تعلمون ، نجحت المدرسة في تنفيذ التعلم عن بعد للفصل الدراسي

األخير من العام الدراسي 2019-2020 واستمرت في هذا الخيار للعديد من طالبنا في بداية الفصل الدراسي الجديد . نحن

عىل ثقة من أنه سيكون هناك انتقال سلس للجميع لمواصلة الحصول عىل تعليم عالي الجودة من المدرسة ، والذي

سيستمر خالل األسبوع المقبل من التعلم عن بعد. في حين كانت هناك تحديات وأسئلة ، فإن مسؤولون المرحلة االبتدائية

ومعلمونا كانوا يستمعون إىل مالحظاتكم ويستمرون في تكييف وتطوير التعلم عن بعد. يرجى التأكد من أن تعليم طالبنا هو

أولويتنا وسيظل تعليمهم في طليعة عملية اتخاذ القرار لدينا بينما نستمر في تطبيقه في األسبوع المقبل وعندما نعود إىل

المدرسة من أجل التعلم المدمج. إذا كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات أو مخاوف أو اقتراحات ، فالرجاء عدم التردد في

 يرجى العثور عىل رابط االتصال بمعلم الفصل في المقام األول ، يليه قائد المرحلة الصفية ومسؤول المرحلة األساسية.

النشرة اإلخبارية األسبوعية الخاصة بنا. هنا ، يمكنكم الوصول إىل الرسالة األسبوعية ، وقراءة الرسائل المهمة ، ومراجعة

وثائق المناهج الدراسية والتخطيط مسبًقا ألحداث التقويم المستقبلية:

 https://sites.google.com/gemswsr.net/primary-newsletter-week4/home 

نحن نقدر حًقا تفهمكم ودعمكم للمدرسة خالل هذه األوقات الصعبة ، ونطمئن عىل أن المدرسة ستواصل اتباع أفضل
ممارسات الصحة والسالمة وفًقا لتوجيهات السلطات الوطنية لدينا لضمان رفاهية طالبنا ومجتمع المدرسة.  شكراً جزيالً

أخبار المرحلة األبتدائية
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أخبار المرحلة الثانوية

أعزائي أولياء األمور والطالب ،

سنحتفل بيوم المعلم في مدرسة جيمس وستمنستر رأس الخيمة  يوم األحد 27 سبتمبر. عىل عكس العام الماضي ، عندما امتألت الممرات

والفصول الدراسية بالطالب والمعلمين المتحمسين لتبادل الهدايا والتحية الحارة ، سيكون هذا العام تجربة مختلفة تماًما بسبب القيود التي

فرضها علينا جائحة الكورونا. ومع ذلك ، ستسعى المدرسة كما هو الحال دائًما لضمان منح طالبنا فرصة لقول "شكرًا" لمعلميهم المحبوبين

والمحترمين.

يوم المعلم هو مناسبة سنوية خاصة للغاية يتم االحتفال بها في جميع أنحاء العالم لتكريم المعلمين وتمكينهم وتقديرهم. عالوة عىل ذلك ، يسلط

ً عىل مهنة التدريس في جميع أنحاء العالم ويلفت االنتباه إىل صوت المعلمين في كل مكان. واألهم من ذلك ، أنه يوفر للطالب اليوم الضوء أيضا

وأولياء األمور الفرصة للتعبير عن امتنانهم وتقديرهم للعمل الرائع الذي يؤديه المعلمون عىل أساس يومي.

ً معلمينا المميزين - من روضة األطفال إىل الجامعة وما بعدها. بالنسبة لي ، كان من بين هؤالء المدرسين المتميزين السيدة نيا في نتذكر جميعا

المرحلة االبتدائية لتشجيعها وابتسامتها الدافئة كل صباح ، والسيد جافني لهدوئه وروح الدعابة ودعمه خالل وقت التدريس والدكتور إيوانيس أثناء

دراستي العليا في الجامعة لكونه مصدر إلهام. إن التأثير الذي يحدثه هؤالء المعلمون المتميزون في حياتنا له انطباع دائم ويمنحنا بال شك القوة

والشجاعة لنطمح ألن نكون أفضل ما يمكن أن نكونه في ما نقوم به. تدوم هذه الذكريات العزيزة إىل األبد وتشكل خياراتنا في الحياة.

يوم األحد 27 سبتمبر ، من فضلك ال تنس أن تقول "شكراً" لكل معلميك الذين جعلوا وقتك في المدرسة ممتعاً ومفيداً ومليئاً بالذكريات الرائعة!

أخيراً ، شكراً جزيالً لجميع طالبنا من جميع المعلمين في وستمنستر ، لجعل كل يوم مليئاً بالضحك والمتعة واإلثارة.

أتمنى للجميع يوماً سعيداً للمعلمين.

ضياء الرحمن

نائب رئيس المرحلة الثانوية

 

روابط رسالة المرحلة الثانوية لهذا األسبوع:

https://sites.google.com/gemswsr.net/ks3-20th-24thsept2020/home  :7-6 صف

 

https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter-week-of-20th/home :9-8صف

https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-20th-24th-september-2020/home :12-10 صف       -

 

Thank you
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األحداث القادمة فى ويستمنستر
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األحد 27 سبتمبر صف 7-6

اهم التواريخ بسبتمبر
أمسيات معلومات أولياء األمور

لخدمات الحافالت المدرسية
اآلباء واألمهات الذين يرغبون في تسجيل خدمة الحافالت للطالب، يرجى زيارة   المكتب الخاص بشركة الحافالت  المدرسية

داخل المدرسة

التوقيت - األحد إىل الخميس 8:00 صباحاً إىل 3:00 مساًء

              

.السبت 8:00 ص إىل 1:00 م

.المسؤول - السيد يوسف رشيد

 sde-wsr@bbt.ae   البريد اإللكتروني

االتصال - هاتف: 072035999-تحويلة: 204

     

.شكرًا لك

عرض خاص ألولياء امور جيمس
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 WSR Students Wearingصور ويستمنستر
Blue to stand for E-Safety 
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أحصل علي خصومات علي الرسوم المدرسيةمن خالل برنامج سفير جيمس

أعزائي اولياء األمور

لقد عمل برنامج سفير جيمس بنجاح منذ أكثر من عقد بحيث تم اطالقه عام 2008 وخالل

العامين الماضيين فقط ساعد البرنامج اولياء األمور علي توفيراكثر من 650 الف درهم

-: ان البرنامج متوفر لكل اولياء األمور في مؤسسة جيمس للتعليم من خالل التالي

ما عليك سوي ادخال عائلة جديدة او صديق الي اي مدرسة تابعة لمؤسسة جيمس واكتساب

ما ال يقل عن 4% -100 %  من الرسوم الدراسية لطفلك في شكل نقاط جيمس، ويمكن بعد ذلك أستخدام

هذه النقاط لدفع الرسوم المدرسية نتطلع للترحيب بكم كأعضاء في برنامج سفير جيمس ونشكركم علي

تعاونكم معنا

أطيب التحيات

فريق التسجيل

جيمس وستمنستر

·   تحديثات عىل موقع المدرسة
•

• تحقق من ما حدث في المدرسة في صفحة مسجل األحداث لدينا:
/http://www.gemswestminsterschool-rak.com/for-parents/events-logger

• ما هي األحداث التي تحدث هذا العام - تحقق من تقويم األحداث لدينا:
/http://www.gemswestminsterschool-rak.com/for-parents/events-calendar

برنامج مكافأت جيمس
أعزائي أولياء األمور ،

إذا لم تكن قد قمت بتحميل البرنامج  بالفعل يرجى التأكد من تحميل برنامج مكافأت جيمس الخاص .
 التطبيق متاح في متاجر االندرويد واالبل

/http://www.gemsrewards.com.

تواريخ الفصول الدراسية


