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أعزائى أولياء األمور،
إنه لمن دواعي سروري أن أكتب أول نشرة إخبارية لي. 

منذ بداية هذا الفصل الدراسي، كانت هناك أحداث كثيرة أظهرت، أننا كمدرسة، نتقدم
ونعمل بال هوادة نحو تحسين طالبنا. ونواصل تحسين ممارساتنا ونأخذ

اقتراحاتكم على محمل الجد.  هذا األسبوع، كان لدينا "ورشة عمل ألولياء األمور"
عن الكتابة. أتمنى أن تكون قد استمتعت به ، إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة بشأن نفس
(harley�g_wsr@gemsedu�com) الموضوع، ال تتردد في االتصال بالسيد هارلي

 �(asavari�d_wsr@gemsedu�com) أو
األسبوع المقبل "ورشة عمل أولياء األمور" سوف تركز على 'Bug Club' وكيف

BUG الشركة المنتجة ل) "Active Learning" أنه يدعم القراءة المنزلية; ستتولى
CLUB) قيادة هذه الجلسة يوم الثالثاء 27 أكتوبر �2020 

سيقوم مستشارونا في المدرسة بإدارة عيادة أولياء األمور حول "دعم األطفال أثناء
االمتحانات" يوم الثالثاء 27 سبتمبر 2020 الساعة 2:30 بعد الظهر (اللغة اإلنجليزية)

والساعة 3:00 مساًء (العربية).
لدينا "أسبوع التوعية بسرطان الثدي" هذا األسبوع. يمكن لطفلك ارتداء مالبس باللون

الوردي لالحتفال بهذه المناسبة، يوم األحد 25 أكتوبر. 
نحن نفتقد طالبنا في المدرسة،بقدر ما تفتقد انت إرسالهم. نحن نفهم لماذا اختار بعضكم

"التعلم عن بعد"، ونحن نحترم قراركم. يرجى مالحظة أن الفترة الجديدة من التعلم
المختلط

ستبدأ في 1 نوفمبر �2020 يرجى إبالغ معلم الصف الخاص بك عن شكل التعلم الذي
ترغب

في أن يأخذه طفلك من خالل إكمال االستطالع الذي سيتم إرساله قريًبا. ال يمكننا ضمان
أن يتم تخصيص خيار طفلك بسبب القيود المفروضة على أعداد األطفال المسموح لهم

في الفصول الدراسية. ومع ذلك، فإنه سيقوم معلم الصف باالتصال بك شخصيا إذا كان
هناك أي تغيير في اختيارك. 

رسالة من نائب رئيس السنوات األوىل

األحد25أكتوبرلقاء مع مديرة المدرسة

االثنين26أكتوبر المناهج واألنظمة والدعم - أولياء

PCM 7 أمور الصفين 6 و

الثالثاء 27 أكتوبر ورشة عمل دعم القراءة المنزلية 

PCM األربعاء 28 أكتوبر

 األسبوع الذي يبدأ25 أكتوبر 

عنوان األسبوع 

التوعية بسرطان الثدي

أمسيات معلومات أولياء األمور

    جلسة سؤال وجواب مع رئيس االبتدائية

جلسة أسئلة وأجوبة مع رئيس قسم اللغة العربية

والتربية اإلسالمية 



لضمان سالمة كل مجتمع  ويستمنستر ، من المهم أن يلتزم جميع اآلباء بقواعد التباعد االجتماعي عند جمع
أطفالهم. البوابة 2 سيتم فتحها فقط ألولياء األمور في الساعة 2:10 بعد الظهر (ال تصل قبل هذا الوقت)، هذه

البوابة هي فقط ألولياء األمور للدخول، ال تخرج من خالل البوابة 2.
يمكن ألولياء األمور المغادرة (الخروج) من المدرسة من خالل البوابة 3 و 4 و 6. يجب عىل أولياء األمور االنتظار
ألطفالهم ليتم تسليمها من قبل المعلم، ال تدخل المنطقة المظللة. سيتم جمع طلبة األول والثاني روضة من
الفصول الدراسية. طالب الصف السادس إىل الثاني عشر سيخرجون من البوابة 6 إذا لم تجمع طفلك بحلول

الساعة 2:30 مساًء، يمكنك جمع أطفال المرحلة األبتدائية من (القاعة المتعددة األغراض)  وسيكون
طالب المرحلة الثانوية  في المكتبة، يمكنك الذهاب إىل مكتب االستقبال إلخطارهم لنزولهم عند المدخل.

هناك العديد من األحداث بانتظارنا خالل هذا الفصل الدراسي. سوف يكون فصال ملئ باألحداث حقا. كما هو
الحال دائما، نحن نسعى لدعمكم. شكراً لكم.  ابقوا آمنين!

السيدة أسافاري ديسوزا

نائب رئيس السنوات األوىل



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



Page 3 



Page 4 



Page 5 

أخبار المرحلة األبتدائية
مساء الخير أولياء أمورنا الكرام ، يرجى العثور عىل رابط 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-week-8/home
يمكنكم  العثور عىل ملفات ورشة عمل الوالدين " التحدث من   أجل الكتابة" للسيد هارلي في قسم "اللغة اإلنجليزية"

الجديد   في صفحة المناهج الخاصة بنا. ستجدون  أيًضا استطالع "صوت الطالب" الذي أنشأناه للكتابة ؛ نريد أن نرى كيف
يشعر األطفال تجاه الكتابة وكيف يتم تدريسها في الفصل الدراسي -   ستساعدنا مالحظاتالطالب هذه عىل مواصلة التحسين.

   (يمكنكم أيًضا العثور عىل االستبيان باتباع هذا الرابط:
 https://forms.gle/HKVh5eyZ4SbcnMY76

نحن نقدر تفهمكم ودعمكم للمدرسة خالل هذه األوقات الصعبة ، ويرجى التأكد من أن المدرسة ستواصل اتباع أفضل
ممارسات الصحة والسالمة وفًقا لتوجيهات الحكومة لضمان رفاهية طالبنا ومجتمعنا المدرسي.

  شكراَ جزيالً



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.

ً بالذكريات الرائعة! ً ومليئا ً ومفيدا يوم األحد 27 سبتمبر ، من فضلك ال تنس أن تقول "شكراً" لكل معلميك الذين جعلوا وقتك في المدرسة ممتعا

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:

 

KS3 (Grade 6 & 7) – https://sites.google.com/gemswsr.net/ks3-18th-22ndoct2020/home
KS4 (Grade 8-10) – https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter-week-of-18thoct/important-notices
KS5 (Grade 11 & 12) – https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home

Kind Regards,



24 أكتوبر 2020

أعزائي أولياء األمور

بعد ثمان أسابيع من العودة إىل المدرسة ، سواء وجًها لوجه أو عبر اإلنترنت ، نعلم أن اولياء األمور سيقدرون
قضاء بعض الوقت وجًها لوجه مع معلم أطفالهم ألن الوضع الحالي والوباء يقيد وصولهم اليومي إىل معلم

طفلهم.  يعد اجتماع أولياء األمور فرصة مثالية لآلباء لتلقي تحديث حول تقدم أطفالهم ، لمناقشة أي
استفسارات قد تكون لديهم بشأن المناهج الدراسية أو أي تقييمات تم إجراؤها.

في ضوء الوضع الحالي ، سنعقد اجتماًعا لمنتصف الفصل الدراسي لآلباء عن بُعد بدًءا من يوم األحد 25
أكتوبر 2020 ، وسنستخدم إما "ميكروسوفت تيمز" في المرحلة االبتدائية أو  جوجل مييت للمرحلة الثانوية.

سيتم تخصيص خانة اليوم والوقت لكل طفل وإرسالها إليك بواسطة مدرس الفصل الخاص بطفلك عبر
البريد اإللكتروني. إذا لم يكن الوقت المحدد مناسًبا ، فيرجى االتصال بمدرس الصف وسيحدد موعًدا مناسًبا

للطرفين.

إذا كان لديك أي رسوم مدرسية معلقة ، فُيطلب منك دفع الرسوم المتأخره بالكامل ، إذا لم تكن قد فعلت
ذلك بالفعل ، قبل أن نتمكن من تأكيد تاريخ / وقت االجتماع الخاص بك أو إعطائك نسخة من تقرير

منتصف الفصل الدراسي لطفلك.

إذا كنت بحاجة إىل ترجمة من اإلنجليزية الي العربية، أثناء االجتماع ، فيرجى إخبارنا أيًضا.

دمتم سالمين.

تفضلوا بقبول فائق االحترام

 
         نيكول هاينس   

مديرة المدرسة ورئيس مجلس األدارة

إجتماع أولياء األمور عن بعد – لمنتصف الفصل الدراسي 25 – 28 أكتوبر 2020 



أعزائي أولياء األمور

أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي ، وهي حملة سنوية عالمية لتسليط الضوء عىل أهمية  التوعية عن سرطان
الثدي والتعليم والبحث. تهدف وستمنستر هذا العام إىل أن يشارك مجتمع مدرستنا بشكل كامل في زيادة

الوعي حول هذا الموضوع المهم للغاية والذي يؤثر عىل حياة العديد من الناس في جميع أنحاء العالم وكذلك في
اإلمارات العربية المتحدة.

يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوًعا في جميع أنحاء العالم. تُظهر البيانات أن سرطان الثدي هو
أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً التي لوحظت بين سكان اإلمارات العربية المتحدة. معظم النساء المصابات به (8
من 10) تزيد أعمارهن عن 50 عاًما ، ولكن النساء األصغر سًنا ، وفي حاالت نادرة ، يمكن أن يصاب الرجال أيًضا

بسرطان الثدي.

خالل هذا الشهر ، كان هناك عدد من ورش العمل والمتحدثين الضيوف وبرامج الفحص المجانية (اختياري)
واألنشطة من أجل تثقيف ورفع مستوى الوعي بين طالبنا حول هذه القضية المهمة للغاية.

األحد 25 أكتوبر هو " اليوم الوردي". الطالب وأولياء األمور والموظفون مدعوون الرتداء اللون الوردي لدعم هذه
القضية المهمة.

لذلك ، في األسبوع المقبل ، نحتاج إىل مساعدتك ، أكثر من أي وقت مضى ، التخاذ إجراءات ضد سرطان الثدي
وخلق مستقبل يمكن أن يعيش فيه كل شخص يصاب بهذا المرض ، من خالل التقدم الطبي والفحص المبكر

ومعرفة كيف يمكن أن تكون خيارات نمط الحياة الصحية تدبير وقائي.
تفضلوا بقبول فائق االحترام،

نيكول هاينس
 

مديرة المدرسة 

أسبوع التوعية عن سرطان الثدي بوستمنستر – 25- 28 أكتوبر 2020









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





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


