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Newsletter 1                                              30th August, 2020

 

Telephone: +971 7 203 5999  

www.gemswestminsterschool-rak.com  

https://www.facebook.com/GEMSWestminsterSchool.RAK/  

 رسالة ترحيب من المدير

 

 

 

 أعزائي أولياء األمور

. جديد دراسي عام لبدء وُمستعدين مرتاحين، تكونوا أن أيضا وآمل رائعة صيفية بعطلة حظيتم قد وعائلتك أنت تكون أن أتمنى
 ثالث من يقرب لما المدير نائب منصب تشغل أن بعد وستمنستر لـ الجديد المدير منصب أشغل أن ويشرفني لي لشرف إنه

 ومع معكم العمل إلى وأتطلع التعليم، في التميز في وتفانيكم اإليجابية طاقتكم وأقدر وأرحب. المذهل التعليمي مجتمعنا من جزء ألنك جدا   سعيد أنا. سنوات
 إعدادهم شأنها من تعليمية تجربة على يحصلون "وستمنستر جيمس" برنامج في الطالب جميع أن أضمن أن وواجبي سروري، دواعي لمن إنه. أوالدكم

 بقوة وتركز واالهتمام، القيم على قائمة تعليمية بيئة ضمن طالب لكل استثنائي تعليمي مستوى توفير إلى سنسعى. عالمي مجتمع في عالميين كمواطنين
 .التطلعات وأعلى ذاتيا   الموجه والتعلم األكاديمية الدقة على

 الجدد الموظفون
 :موظفينا إلى اإلضافات بعض ذلك ويشمل. إيجابيا تغييرا يجلب عام كل
 من للعديد الناجح التنفيذي المدير وكانت االبتدائي، التعليم في الخبرة من ثروة مع إلينا نضمـ الذي الجديد، المدير نائب شبانة بالسيدة أرحب أن أود

 .المتحدة المملكة في االبتدائية المدارس
Divya Bhola  -    مدرس بالمرحلة األبتدائية 
Mary Ann Otico -   مدرس بالمرحلة األبتدائية 
Stuti Shindepatil     -   مدرس بالمرحلة األبتدائية 
Dhanesh K N -    تربية رياضيةمدرس  
Gemma Walsh -   مدرس بالمرحلة األبتدائية 
Marina Samuel -   مدرس لغة انجليزية الثانوية 
Gurpreet Kour -   مدرس دراسات اجتماعيه لغير العرب 
Ezekiel Cadigal Sanchez    مجرس تربية موسيقية للمرحله األبتدائية 
Jhanen Nepal -   مدرس تربية رياضية 
Mohamed Meguid -    مدرس حاسوب للمرحلة الثانوية 
Fathima Zeba -   مدرس علم نفس 
Andrew Nisbet -   مدرس بالمرحلة األبتدائية 
Hanan Rahman  -   مدرس لغة عربية 
Essra Taha -    طبيبة المدرسة 

 

 األسبوع التمهيدي

 فقط  الجدد الطالب أغسطس 30 األحد

 الصف الخامس   الصفوف من اول روضة حتي 

 األسبوع طوال االنترنت على الثانوية طالب

 سبتمبر 4 إلى أغسطس 31 اإلثنين

 المدرسة في الروضة اول وثاني    

 االبتدائية) اإلنترنت على األخرى الصفوف جميع  

(والثانوية  

http://www.gemswestminsterschool-rak.com/
https://www.facebook.com/GEMSWestminsterSchool.RAK/
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 فريق قادة المدرسة

 

 'الجديد الطبيعي الوضع'

 والوفاء النجاح لتحقيق السعي وسنواصل مرونة وأكثر أقوى اظهرتنا جميعا ولكنها للجميع، صعبة العالمي الوباء هذا خالل األخيرة الستة األشهر كانت لقد
 .حياتنا في

 ومراجعة مستمرة تحديثات هناك سيكون مستمرا يزال ال كورونا وباء الن ولكن المدرسة، فتح إلعادة التربية وزارة من موافقة مؤخرا تلقينا تعلمون كما
 .لدينا فتح إعادة لخطط

  :يلي بما أبلغتنا التربية وزارة األسبوع هذا

 (الوالدين اتفاقية إكمال إلى اولياء األمور يحتاج) بعد عن التعلم من٪ 100 على الحصول خيار الطالب جميع لدى سيكون •

 .الخامس الصف إلى األول الصف و  ,والثاني روضةفي فصول االول  الجدد للطالب فقط تعريفي يوم – أغسطس 30 األحد •

 االول والثاني روضة – المدرسة في سيكونون الطالب من٪ 25 فقط( سبتمبر 4 إلى أغسطس 31 •

 الفترة هذه خالل بعد عن التعلم سيكون 12 إلى 1 الصف •

 المدرسة إلى سيأتي 12 و 11, 10 والصف ,االول والثاني روضة- سبتمبر 10 إلى 6 األحد •

 (فوق وما 12 سن) المدرسة إلى القدوم قبل سلبي كورونا اختبار يتطلب 12 إلى 7 الصف •

الروضة اول  وكذلك تأكيدها سيتم التي الصفوف تأكيد - المدارس في الطالب من٪ 50 سعة على بالحصول لنا سيسمح سبتمبر، 24 إلى 13 من •

 12 و 11 و 10 والصف وثاني

 

 األمور ألولياء السالمة إرشادات

 البالد خارج سافرت قد كنت إذا المدرسة إبالغ• 

 السالمة مبادئ جميع لمتابعة المدرسة / الوالدين إعالن توقيع• 

  الطوارئ حاالت في اتصال جهة و محدثة اتصال معلومات بأي طفلك معلم إبالغ من تأكد• 

 كاف بشكل والنوم صحي بشكل يأكلون أنهم ضمان - أطفالك رفاهية دعم• 

 اإلنترنت عبر أو المدرسة في إما المدرسة إلى جيد حضور لديه طفلك أن من تأكد• 
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 . عالية حرارة درجة لديه كان أو أعراض أي عليه يظهر كان إذا المدرسة إلى طفلك إرسال عدم من تأكد• 

 .المعينة البوابة من المدرسة مباني ومغادرة ودخول المدرسية، المرور خطة اتباع ضمان• 

 .المياه وزجاجات معبأة والغذاء ، قنعةاأل من اثنين مع المدرسة إلى طفلك إرسال من تأكد• 

 .مسبقا موجودة طبية حاالت أي لديه طفلك كان إذا المدرسية العيادة إبالغ من تأكد• 

  اإلنترنت عبر اجتماع لعقد بالمدرسة اتصل طفلك، معلم مع موعد لترتيب• 

 .المدرسة بدخول اآلخرين األمور ألولياء يسمح وال .دقائق 10 أقصاها لمدة المدرسة في  روضة والثاني األول مرحلتي امور ألولياء فقط يسمح• 

 2:30 الساعة بعد الحضور يرجى الحسابات، أو القبول مكتب زيارة إلى بحاجة كنت إذا مسبق، موعد دون المدرسة بزيارة األمور ألولياء يسمح ال• 
 .فقط مساء  

 .النقدية المعامالت وتجنب اإلنترنت عبر المدفوعات إجراء• 

 
  الدراسية الفصول في األجتماعي التباعد

 ; (متر 1.5) بعيدا آمنة مسافة على الطالب مكاتب تعيين سيتم .المخفضة االستيعابية القدرة الستيعاب دراسية فصول إنشاء سيتم• 
 . األمامي الصف مكاتب من متر 1.5 مسافة على الدراسي، الفصل منطقة من األمامي الجزء في المعلمين وضع سيتم• 
 المدرسة إلى الخاص جهازه يجلب أن الطالب من وتتوقع ورقية غير استراتيجية المدرسة تشجع سوف• 

 
 المدرسة إلى الحضور

 . االنتهاء ووقت محددة، بداية في المدرسة ويغادرون الطالب، سيصل• 
 .الطالب بجمع األمور أولياء سيقوم حيث صف لكل  األنصراف و للحضور مخصصة مناطق تخصيص سيتم• 
 من عدد عبر الطالب سيمر المدرسة، إلى الوصول عند .الطالب جمعل اآلمن الوصول لضمان المدرسة بقية إلى الوصول من األمور أولياء يتمكن لن• 

 . المحددة الدخول نقاط
 نقاط عند أنشئت التي الحراري التصوير كاميرات وستمنستر تستخدم سوف .يوم كل المدرسة إلى وصوله عند الحرارة درجة لفحص طالب كل يخضع• 

 . الحافالت لطالب الدخول نقاط ذلك وسيشمل .المدرسة في االستراتيجية الدخول
 .الحافلة إلى الصعود قبل الحافلة الطالب دخول قبل الحرارة درجة فحص إجراء أيضا سيتم• 
 

 :واآلخرين نفسه لحماية التالية الوقاية تقنيات طفلك علّم
 .اآلخرين من مترين آمنة مسافة على الحفاظ• 
 .الفور على القمامة في المستعملة المناديل ويرمون يعطس أو يسعلون عندما ورقي بمنديل واألنف الفم تغطية• 
 .منديل لديهم يكن لم إذا الكوع في العطس أو السعال• 
 .النهار خالل مرات عدة ثانية 20 لمدة بالصابون اليدين غسل• 
 .المنزل من الخروج عند قناع ارتداء تذكر• 

 خيارات شراء الكتب

 اإلنترنت عبر الدفع •

 المدرسة من الشراء •

 منزلك إلى تسليم •

 طفلك فصل إلى توصيل •

 يوميًا بعدها وما ظهًرا 2:30 الساعة بعد المدرسة بزيارة قم - المدرسي الزي

 المدرسة في أو اإلنترنت عبر الدفع •

 منزلك إلى تسليم •

 المدرسة من استالم •
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  المدرسية الرسوم

 او بالمدرسة بالمواعيد المحدده اإلنترنت عبر الدفع •

 أعادة التسجيل •

  االنترنت على -

 ظهرا   2.30 الساعة بعد القبول مكتب زيارة •

 الغداء

 معبأ صحي غداء لديه الطفل أن من تأكد •

 المياه زجاجات توفير •

 (فقط 12 إلى 2 الصف من) الطفل صف إلى مسبق ا والمشروبات الطعام لطلب اإلنترنت عبر الدفع •

 

 2020 االمتحان نتائج

 الذين 12 و 11 و 10 الصف في الطالب تهنئة في إلينا االنضمام يرجىوباء الكورونا ، من الرغم على لوستمنستر امتحانات نتائج بأفضل نحتفل كنا لقد

 من والتفاني والدعم الطالب جميع قبل من والتصميم الجاد العمل النتائج هذه وتعكس. A و IGCSEs، AS في اختبارات :  مذهلة النتائج بعض تلقوا

 .معلميهم

IGCSE نتائج اختبارات A Level نتائج اختبارات 

9-8 19% A*-A 44% 

9-7 36% A*-B 56% 

9-6 52% A*-C 80% 

9-5 68% A*-D 94% 

9-4 85% Pass Rate 98% 

 

 

 :لدينا االجتماعي التواصل وسائل صفحات على طفلك وتعلم المدرسية واألحداث بالمدرسة المتعلقة التحديثات من الكثير تجد سوف العام، مدار على

https://www.youtube.com/watch?v=hddJU0hOy9s 

https://www.facebook.com/GEMSWestminsterSchool.RAK/ 

 

 :وموظفينا عائالتنا الجدد، طالبنا بكم مرحبا

 جديدا   معلما   15 بـ أيضا   سنرحب وبهذا،+. 3100 من اإلجمالية الطالب وعدد المدرسة في جديدا طالبا 650 عن قليال يزيد ما نرحب سوف العام هذا

 .للجميع كبير ترحيب الجدد؛ اإلدارة موظفي من وعددا  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hddJU0hOy9s
https://www.facebook.com/GEMSWestminsterSchool.RAK/
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 :متابعة كل ما هو جديد

 لدينا االنترنت، على موقعنا على. واألمهات اآلباء مع بها نتواصل التي األساليب تحسين دائما نحاول ونحن مجتمعنا من الفعل ردود إلى االستماع حاولنا لقد

 العام طوال( بانتظام تحديثها سيتم والتي) المدرسة في لها المخطط الرئيسية لألحداث تقويم هو هذا. التقويم/  المدرسية لألحداث مخصصة صفحة اآلن

 الدراسي

https://www.gemswestminsterschool-rak.com/for-parents/calendar-2019-20/ 

 موقعنا على منطقة وضعنا لذلك، ونتيجة. مجتمعنا مع شراكة في معا عملنا إذا فقط تبدأ أن يمكن المدارس تحسين أن راسخا اعتقادا أعتقد ،ة المدرسةكمدير

 :هذه لتحقيق نتخذها التي والخطوات 2021_2020 لعام المدرسية أولوياتنا تحدد اإلنترنت شبكة على

 :المقبلة للسنة رئيسية أولويات ست

 الطالب نتائج تحسين -1

 الدراسية المناهج في األمية محو تضمين -2

 والتدريس التعلم نوعية تحسين -3

 الرئيسية الفئات لجميع التعليمية النتائج تحسين -4

 الجودة وضمان التقييم نظم نوعية تحسين -5

 والتواصل أولياء األمور مشاركة تحسين -6

 :األولويات هذهب نحرزه الذي التقدم على الطالعك منتظمة تحديثات تتلقى سوف

 :بعض التذكيرات الرئيسية لبداية العام الدراسي

 

  المحلي االستشاري مجلسنا إلى انضم

 

 مهاراتك إلى ونحتاج شواغر، لدينا ؟الرئيسي مختبرال في كعضو وستمنستر, في (LAB) المحلي االستشاري المجلس إلى االنضمام في ترغب هل
 أداء مراقبة في والمساعدة المدرسة دعم في مهم الدور هذا. النجاح استمرار لضمان واستراتيجيتها المدرسة أولويات توجيه في للمساعدة كوالد ومعرفتك
 كولي أمر. بك الخاصة النظر وجهات عن للتعبير هناك كونست. المدرسة

 

 المحلية، بالشؤون المهتمين واألشخاص المدرسة، في األطفال أولياء امور من يتكون محلي، استشاري مجلس لديها من مدارس جيمس مدرسة كل
 .االولويات بالمدرسة الصلة ذات الخاصة والمهارات المعرفة ذوي المختارين والمحافظين المدرسة، وموظفي

 

 التدريب حيث التعليم في" خبير" تكون أن إلى تحتاج ال بالتأكيد أنت". الوالدين مختبر" في كعضو لالنضمام سابقة خبرة أو مؤهالت أي إلى تحتاج ال
 دراسي، فصل لكل واحدا اجتماعا ذلك يكون ما وعادة فيها، والمساهمة االجتماعات وحضور الورقات لقراءة بالوقت التزام إلى حاجة وثمة. متاح والدعم
 .المدرسة أنشطة إلى االنضمام عن فضال المقدم، بالتدريب والقيام

 في وستمنستر نجاح في رئيسي دور ولعب بك، الخاصة والمعرفة المهارات لتطوير الفرصة لك وتتاح الرشيد، الحكم عن تتعلم سوف المقابل في

 .المستقبل

 عن أو  diana.k_wsr@gemsedu.comفي اإللكتروني البريد طريق عن إما المدرسة إبالغ يرجى لدينا مختبر إلى االنضمام في ترغب كنت إذا
 .المدرسة في االستقبال مكتب فيمكتوبه تتركها  رسالة طريق

 األمورمجلس أولياء 

 يمكنك ،مجلس أولياء األمور بجيمس عائلة في كعضو. بمدرستنا مجلس أوليائ األمور إلى لالنضماممجتمع أولياء األمور  مع نتواصل عام، كل بداية في

ا تكون أن بمسؤولة  االتصال يرجى. تعليمه على لطفلك تضعها التي األهمية إظهار مع مدرستنا، في إيجابية تغييرات إجراء على يساعد مما الحل، من جزء 

 josephine.a_wsr@gemsedu.comأولياء األمور جوزفين ميشيل علي البريد اإللكتروني: 

 .المعلومات من مزيد على الحصول في ترغب أومجلس أولياء األمور  إلى االنضمام في ترغب كنت إذا

https://www.gemswestminsterschool-rak.com/for-parents/calendar-2019-20/
mailto:diana.k_wsr@gemsedu.com
mailto:josephine.a_wsr@gemsedu.com
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 اهر اللطف من جيمسبرنامج جو

 احترام على األطفال لتشجيع البيئي للرصد العالمي النظام في القيم تعليم إدارة في برنامجنا هو 2019/20 العام الدراسي خالل الرئيسي التركيز وكان

   .األسرية حياتهم وفي المنزل في نشط بدور والقيام واجدادهم آبائهم

 .20_2019 خالل من جيمس اللطف جواهر برنامجنا في نستمر وسوف ،وستمنستر  في أطفالنا في السلوك هذا مثل تشجيع أجل من

 جيمس من اللطف بجوهرة يكافأون سوف المنزل في التقدير أو التعاطف أو االحترام أو اللطف من بعمل أطفالنا يقوم عندما •

 االحترام يظهرون الذين األطفال على خاص بوجه التركيز مع مجتمعي، أساس على ال منزلي أساس على قائمة المؤهلة العطف أعمال تكون أن يجب •

 .أجدادهم أو آلبائهم

 :التالي اإللكتروني البريد عنوان عبر وستمنستر إلى( يشعرون جعلهم وكيف طفلهم فعله بما يتعلق نص أو /و صورة) رسالة إرسال للوالدين يمكن •

GJK_wsr@gemsedu.com 

 اعمال الطالب من اللطف جواهر من أسبوعية قائمة جمعتقوم المدرسة ب سوف •

 والثناء شهادة على والحصول المنزل التميمة تأخذ سوف األطفال. الفائزون من جواهر اللطف من جيمس نختار وسوف أسبوع، كل •

 جراموإنست بوك فيس لدينا االجتماعية التواصل وسائل منصات على والصور الفائزيناو الرسائل عن  الفيديو مقاطع نشر سيتم •

 

 شركة الحافالت المدرسية

 لتسجيل طفلك بخدمة الحافالت المدرسية

 للحجز واألستفسار 6753900-052برجاء التواصل علي  

 

 

 إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي: –تذكير 

 ،العملية الناحية من. معينة مراحل في واألمهات اآلباء تربط التي األخرى االجتماعية االعالم وسائل مجموعات أو واتساب في أعضاء منكم العديد

 عن فضال المدرسية؛ األحداث حول والتذكيرات التحديثات تلقي. المدرسة في طفلك بيوم المتعلقة المعلومات لتبادل مفيدة أماكن هي الجماعية المجموعات

 المنتديات هذه أن غير. للدخول ممتع ا ومكان ا رائع ا مورد ا الجماعية الدردشات هذه تكون أن يمكن األحيان، معظم في. بين اولياء األمور المشورة تقاسم

  .مالئمة غير معلومات إليصال األحيان بعض في استُخدمت

 :التوجيهية المبادئ بعض إليك االتصاالت، في أخطاء أي منع أجل من

 في عضو أوأحد العاملين لدينا مثل مسؤولة أولياء األمور إلى التحدث ترتيب عليك يجب المدرسة، قيادة أو المعلم بشأن قلق أو استفسار لديك كان إذا •

  .القيادة فريق

 أوسع مجتمع قبل من إليه ينظر قد دقائق بضع وفي آخر، شخص إلى إحالته يتم قد االجتماعية االعالم وسائل على تقوله ما كل أن تذكر الكتابة، عند •

 .األصل في تنوي كنت مما بكثير

 والتعليم التربية وزارة عقد يتضمن. الحكومة أو الشركات أو الناس عن سلبية بيانات نشر حول جدا   صارم المتحدة العربية اإلمارات دولة في القانون

 :البند هذا عليه التوقيع اآلباء جميع من يطلب الذي والمدرسة للوالدين

 

 اآلباء على يجب. االجتماعي التواصل وسائل منتديات خالل من يمارس الذي المتعمد الضرر أو التشهير أشكال من شكل أيب المدرسة تتسامح لن •

 المجتمع ألعضاء االحترام إظهار األوقات، جميع في االجتماعي، التواصل لوسائل منتدى أي يستخدمون الذين( المراحل الدراسية جميع في والطالب)

 المجتمع في شخص ألي تهديدات توجيه أو التشهير أو السرية خرق عدم والطالب اآلباء على يجب(. والموظفين الطالب جميع ذلك في بما) المدرسي

 المدرسي

 .المدرسة من الدراسة عن التوقف تشمل قد عقوبات إلى سيؤدي سبق لما متعمدو مؤكد انتهاك حاالتاي  •

 النقالةالهواتف 

mailto:GJK_wsr@gemsedu.com
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  .تُسرق أو تضيع وقد قيمة أنها أساس على المدرسة إلى محمول هاتف إحضار عن طفلك عزيمة تثبط أن منك نطلب

 إلى صباحا   7:45 الساعة من) الدراسي اليوم خالل طفل أي حوزة في تكون أن ينبغي ال النقالة الهواتف أن على بوضوح المدرسية السياسة وتنص

 .(الظهر بعد 2:30 الساعة

 يتم لن) المدرسة رئيس/  المدرسة مدير مع اجتماعا   الوالدين أحد يعقد حتى إرجاعه يتم ولن الهاتف مصادرة سيتم القاعدة، هذه مخالفة الطالب قرر إذا

 .(الطفل إلى الهاتف إرجاع

 .المدرسة مبنى في الجهاز وجود أثناء المحمول للهاتف تلف أو خسارة أي عن مسؤولية أي تقبل ال المدرسة أن مالحظة يرجى

 التواجد داخل المدرسة – ال يسمح للوالدين بالتواجد داخل المبنى خالل ساعات الدراسة

 الدراسي اليوم خالل المدرسة من أخرى مناطق أو الدراسية الفصول إلى الوصولا  من أولياء األمور أي بدقة يمنع والتعليم التربية وزارة توجيه ،نذكركم

(08:00 am - 02.20pm). أو أسئلة ألي االستقبال مكتب إلى الذهاب أو المدرسة مبنى خارج معينة مناطق في االنتظار اآلباء جميع على يجب 

 .الدراسة ساعات خالل استفسارات

 بطاقة الهوية الولياء األمور

 لم والد ألي األمان بوابة عند اسمك تسجيل يُرجى. المدرسة دخول أثناء االمرولي  هوية بطاقة بإحضار التكرم يرجى والسالمة، الصحة سياسة من كجزء

 .ممكن وقت أقرب في هويتك استالم على سنحرص به؛ الخاصة الهويّات يتلق

 .إزعاج أي لتجنب الطالب هوية مع التفويض رسالة لنا يقدموا أن المدرسة إلى وسائقيهم مربياتهم يرسلون الذين واألمهات اآلباء من يطلب

 
 

 طلب عدم شراء حقائب ذات عجالت
 

لذلك أطلب من اآلباء  لطالب الثانوية. خارج الصفوف وخزانات األبتدائيةكجزء من منشآتنا الجديدة ، لدينا خزائن في جميع الفصول الدراسية في المدارس 
 الخزانة الخاصة بهم.أال يشتروا الحقائب ذات العجالت ، حيث يمكن للطالب تخزين الكتب والمعدات في 

 يُرجى التأكد من شراء حقيبة ظهر معقولة تدعم ظهر طفلك وال تسبب إجهادا  مفرطا  عندما يتحرك طفلك في جميع أنحاء المدرسة.

 االلتزام بالمواعيد المدرسية:

 
من الضروري أيضا  أن يشكل الطالب عادات جيدة  كاملة.في المدرسة أمر ضروري للطالب من أجل تحقيق إمكاناتهم التعليمية ال المحددهااللتزام بالمواعيد 

دقيقة  30سيتم تعيين هذا بعد المدرسة وسوف تتراوح من  دمة المجتمع.ابتداء  من العام المقبل ، سيتعين على الطالب المتأخرين باستمرار خ للحياة عامة.
  يوم ليكون موجود وقت النشيد الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة من المهم جدا  أن تحرص على أن يحضر طفلك المدرسة كل إلى ساعة واحدة.

 

 الزى الموحد

 

تتوفر سترة المدرسة حاليا   بينما نتحرك خالل الفصل الدراسي، يرجى التأكد من أن طفلك لديه سترة المدرسة بدال  من اي سترة اخري بغطاء رأس.• 

 ويمكن شراؤها من متجر المدرسة.

 كد من أن طفلك يرتدي حزاء مناسب باللون األسود )بدون أي عالمات أو ألوان أخرى( مع الزي الرسمي.يرجى التأ• 

 

  اللقاء اإلسبوعي مع مدير المدرسة

 :أجل من أسبوع كل المدرسة ةمدير لمقابلة مدعو أنت

 المعلومات تبادل •

 المدرسية القضايا مناقشة •
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 األسئلة طرح •

 .المدرسية التجربة لتحسين معا العمل بهدف - اقتراحات تقديم •

 أحد يوم كل: متى

 صباحا   10:00 – صباحا   09:00: الوقت

  علي شبكة األنترنت )سوف يتم ارسال الرابط قبلها(: المكان

 

 أنا اتطلع للعمل معكم في شراكه هذا العام،

 

 مع تحياتي

 

 نيكول هاينز 

 

 مدير المدرسة/ ورئيس مجلس اإلدارة

 

 مفيدة في وستمنسترجهات إتصال 

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

 القسم رئيس أو العليا القيادة فريق في عضو مع اجتماع لترتيب 072035999: على االستقبال بمكتب االتصال في تتردد فال عليها، المتفق اإلجراءات باتباع مرض رد

 البريد األلكتروني الصف مسؤول المرحله

Ms. Samia Altamash KG1 samia.a_wsr@gemsedu.com  

Ms Sheila 

Ms Ria Paula 
KG2 

shiela.k_wsr@gemsedu.com 

ria.b_wsr@gemsedu.com 

Ms. Christiana 
Bamidele 

1 
 christiana.b_wsr@gemsedu.com  

Ms. Tara Freeman  2 tara.f_wsr@gemsedu.com  

Ms Mahreen Khan  3 mahreen.k_wsr@gemsedu.com  

Ms. Olayinka Jeph 4  olayinka.j_wsr@gemsedu.com  

TBC 5 TBC 

Ms. Mukta Nair 6-7 Girls  mukta.n_wsr@gemsedu.com  

Mr. Sujith 
Thankachan  

6-7 Boys  
sujith.t_wsr@gemsedu.com  

Ms. Dhanya 
Sundradas 

8-10 Girls  
dhanya.s_wsr@gemsedu.com  

Ms. Renuka Nair 8-10 Boys  renuka.n_wsr@Gemsedu.com 

Mr Alphonso 11 and 12 boys and girls alfonso.i_wsr@gemsedu.com 

mailto:samia.a_wsr@gemsedu.com
mailto:shiela.k_wsr@gemsedu.com
mailto:%20christiana.b_wsr@gemsedu.com
mailto:tara.f_wsr@gemsedu.com
mailto:mahreen.k_wsr@gemsedu.com
mailto:%20olayinka.j_wsr@gemsedu.com
mailto:mukta.n_wsr@gemsedu.com
mailto:sujith.t_wsr@gemsedu.com
mailto:dhanya.s_wsr@gemsedu.com
mailto:renuka.n_wsr@Gemsedu.com
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 البريد االلكتروني الماده ريس القسم

Ms. Fathima Bathool 
Abdurahiman  

Secondary English 
fathimabatho.a_wsr@gemsedu.com   

Ms. Jennifer Bhikarry 

 

Secondary  

Mathematics  

Jennifer.b_wsr@gemsedu.com  

 

Ms. Emma Fox  

 

Secondary Science  

Emma.f_wsr@gemsedu.com  

prathapa.j_wsr@gemsedu.com 

 

Mr. Temitope Olusayo  

Head of 

Performing Arts  

temitope.o_wsr@gemsedu.com  

Mr. Ali Ezzat  

Grade 1-12: 

Arabic & Social Studies A  

aliezzat.e_wsr@gemsedu.com 

Ms Saima Naz 

Grade 1-12: 

Islamic  

saima.n_wsr@gemsedu.com 

Mr Sujith 

MS Fathima 

Head of Secondary Head of 
Primary PE 

 

Ms. Esther Sylvester  

Ms Reshma Bhimani 

Geography 

History 

Moral Education, PSHE 
and Social Studies B  

esther.s_wsr@gemsedu.com 

Ms. Farah Alhousani  

 

Business 

Accounts 

Economics  

farah.a3_wsr@Gemsedu.com  

Ms Evangeline Ravi  

Ms. Zahra Shelke  

Head of ICT secondary 

Head of ICT Primary   

evangeline.r_wsr@gemsedu.com 
zahra.s1_wsr@Gemsedu.com  

 :البريد االلكتوني :الالسم :الوظيفة

Principal Ms Nicole Haynes   Please email  
info_wsr@gemsedu.com  

Vice Principal  Shabana Amir Baz   

Head of Secondary (Grade 6-
12) 

Mr. Martin Poveda  Martincharle.p_wsr@gemsedu.
com  

Head of Primary KG1 to Grade 
5) 

Ms. Jane 
Scawthorn 

jane.s_wsr@gemsedu.com  

Head of Arabic and Islamic 
Studies and Social Studies 
Department  

Mr. Ismail 
 

ismail.s_wsr@gemsedu.com  
 

mailto:fathimabatho.a_wsr@gemsedu.com
mailto:Jennifer.b_wsr@gemsedu.com
mailto:Emma.f_wsr@gemsedu.com
mailto:prathapa.j_wsr@gemsedu.com
mailto:temitope.o_wsr@gemsedu.com
mailto:aliezzat.e_wsr@gemsedu.com
mailto:saima.n_wsr@gemsedu.com
mailto:esther.s_wsr@gemsedu.com
mailto:farah.a3_wsr@Gemsedu.com
mailto:evangeline.r_wsr@gemsedu.com
mailto:zahra.s1_wsr@Gemsedu.com
mailto:info_wsr@gemsedu.com
mailto:Martincharle.p_wsr@gemsedu.com
mailto:Martincharle.p_wsr@gemsedu.com
mailto:jane.s_wsr@gemsedu.com
mailto:ismail.s_wsr@gemsedu.com
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Deputy Head of KG1 Ms.  Asavari D 
Souza 

asavari.d_wsr@gemsedu.com   

Deputy Head of Primary   Ms. Ilne Gevers     

Deputy Head of Secondary  Mr. Ziaur Rahman  Ziaur.r_wsr@gemsedu.com  

Deputy Head of Secondary  Ms Chantelle 
Sargeant 

Chantelle.s_wsr@gemsedu.co
m  

Assistant Head of Primary  Mr. Harley Golder  harley.g_wsr@gemsedu.com  

Directors of Learning: 
Key Stage 1 (KG2 – Grade 1) 
Key Stage 2 (Grade 2 – 5) 

 
Ms. Paramprit Kaur 
Ms.  Ummehani   

 
paramprit.k_wsr@gemsedu.co
m  
ummehani.e_wsr@gemsedu.co
m    

Directors of Learning  
Grade 11-12 
Grade 8-10 
Grade 6-7 

 
Ms. Beena Nair  
Ms. Rhea 
Lawrence  
Ms Remya 
Unnikrishnan 

 
beena.n_wsr@gemsedu.com 
rheamarina.l_wsr@gemsedu.co
m remya.u_wsr@gemsedu.com 

Head of Well-being and 
Attendance   

Mr. Temitope 
Olusayo 

temitope.o_wsr@gemsedu.com 

Teaching & Learning Coach  Ms. Asma Siddiqui   asma.s_wsr@gemsedu.com   

Head of Examinations Ms. Martha Fishery  martha.f_wsr@gemsedu.com  

SEND Coordinator  Ms. Laudette  inmaculadalu.a_wsr@gemsedu.
com  

School Counsellor (careers)    

School Counsellor Ms. Basma Abdul 
Naeim Ibrahim 

 

Student Welfare Officer 
(Behaviour Lead) 

Ms. Hassina 
Muhammad 

hassina.m_wsr@gemsedu.com  

Parent Relations Executive 
(PRE)  

Ms.  Josephine 
Atea  

josephine.a_wsr@gemsedu.co
m    

Manager of School Operations   Mr. Tapan Bhatt tapan.b_wsr@gemsedu.com  

Registrar Ms. Genesa Paler registrar_wsr@Gemsedu.com  

BBT Bus Transport Customer 
Care Executive (CCE) 

  

Threads Uniform www.threadsme.com  

Facebook  www.facebook.com/GemsWestminsterSchool.RAK/  

WSR YouTube  https://www.youtube.com/channel/UCKMwVs9mTmESj1
m_nk7XvoQ/videos  

mailto:asavari.d_wsr@gemsedu.com
mailto:Ziaur.r_wsr@gemsedu.com
mailto:Chantelle.s_wsr@gemsedu.com
mailto:Chantelle.s_wsr@gemsedu.com
mailto:harley.g_wsr@gemsedu.com
mailto:paramprit.k_wsr@gemsedu.com
mailto:paramprit.k_wsr@gemsedu.com
mailto:ummehani.e_wsr@gemsedu.com
mailto:ummehani.e_wsr@gemsedu.com
mailto:beena.n_wsr@gemsedu.com
mailto:rheamarina.l_wsr@gemsedu.com
mailto:rheamarina.l_wsr@gemsedu.com
mailto:remya.u_wsr@gemsedu.com
mailto:temitope.o_wsr@gemsedu.com
mailto:asma.s_wsr@gemsedu.com
mailto:martha.f_wsr@gemsedu.com
mailto:inmaculadalu.a_wsr@gemsedu.com
mailto:inmaculadalu.a_wsr@gemsedu.com
mailto:hassina.m_wsr@gemsedu.com
mailto:josephine.a_wsr@gemsedu.com
mailto:josephine.a_wsr@gemsedu.com
mailto:tapan.b_wsr@gemsedu.com
mailto:registrar_wsr@Gemsedu.com
http://www.threadsme.com/
http://www.facebook.com/GemsWestminsterSchool.RAK/
https://www.youtube.com/channel/UCKMwVs9mTmESj1m_nk7XvoQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCKMwVs9mTmESj1m_nk7XvoQ/videos
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 :سبتمبر هامه فيال  تواريخال

 جلسة تعريفيه صباحيه ألولياء امور الروضة – 2020 سبتمبر 6 األحد •

              األبتدائيةأمسيه مفتوحه ألولياء امور المرحله  أمسية أولياء األمور للصف األول والثاني & – 2020 سبتمبر 7 االثنين •

 أمسية أولياء األمور للصفوف من الثالث للخامس – 2020 سبتمبر 8 الثالثاء •

 الجدد أمسية أولياء األمور ألولياء األمور - 2020 سبتمبر 9 األربعاء •

 أمسية أولياء األمور للصف الحاجي عشر والثاني عشر - 2020 سبتمبر 10 الخميس •
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 أحصل علي خصومات علي الرسوم المدرسية، من خالل برنامج سفير جيمس

 أعزائي اولياء األمور

 

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

 الف درهم 650فقط ساعد البرنامج اولياء األمور علي توفيراكثر من 

 

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

 

% 4تابعة لمؤسسة جيمس واكتساب ما ال يقل عن  ما عليك سوي ادخال عائلة جديدة او صديق الي اي مدرسة 

من الرسوم الدراسية لطفلك في شكل نقاط جيمس، ويمكن بعد ذلك أستخدام هذه النقاط لدفع الرسوم   % 100-

 لمدرسيةا

 

 نتطلع للترحيب بكم كأعضاء في برنامج سفير جيمس ونشكركم علي تعاونكم معنا

 

 أطيب التحيات

  فريق التسجيل

 جيمس وستمنستر

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gemswestminsterschool-rak.com/why-gems/ambassador-programme/
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 تحديثات على موقع المدرسة •
 
يتم اآلن تحميل جميع على موقعنا على االنترنت:  هل اضعت الطبعة السابقة من النشرة اإلخبارية لدينا؟• 

http://www.gemswestminsterschool-rak.com/for-parents/policies-forms-handbook-and-
newsletters/newsletters/ 

جميع الرسائل المرسلة إلى المنزل موجودة اآلن على موقعنا على اإلنترنت:  لم تقرأعن خطاب؟• 
http://www.gemswestminsterschool-rak.com/for-parents/letters/ 

 تحقق من ما حدث في المدرسة في صفحة مسجل األحداث لدينا:• 

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

•  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 .
 

واالبلالتطبيق متاح في متاجر االندرويد  عملية التسجيل.  
 

.http://www.gemsrewards.com/ 

 
 

 

 

 

 

 



      

   Page 14 of 15  

   
 

 



      

   Page 15 of 15  

   
 

 
 
 
 
 

 تواريخ الفصول الدراسية:

 

 التاريخ الفصل الدراسي

2020ديسمبر  10اغسطس حتي  30من  الفصل األول  

2021مارس  25يناير وحتي  3من  الفصل الثاني  

2021يوليو  1ابريل حتي  11من  الفصل الثالث  

2021يوليو  1  اخر يوم بالعام الدراسي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


