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Newsletter 2                                              6th September, 2020

 

Telephone: +971 7 203 5999  

www.gemswestminsterschool-rak.com  

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

 رسالة ترحيبية من نائبة مديرة المدرسة

 ،أعزائي أولياء األمور

 السالم عليكم

 .صحة أفضل في وعائلتك أنت تكون أن آمل

 المعينه وستمنستر مدرسة مدير كنائب مقدمة الرسالة هذه لك أكتب أن كبيرين وإثارة لفخر إنه

 لقد!  للتعليم الغني التقليد هذا مثل مع مدرسة قيادة لدعم الفرصة لي تتاح أن يشرفني.  حديثا

 المملكة في لي إدارية تجربة آخر وكانت.  عاما عشر ثمانية من أكثر التعليم مجال في كرست

 تعليمي كقائد مهاراتي جلب على وحريصة متحمس أنا.  تنفيذي كمدير عملت حيث المتحدة

 .طفلك نجاح لضمان التعليم في كشريك معك والعمل وستمنستر مدرسة إلى

 قوية عالقات بناء خالل من وستمنستر أنشأته الذي النجاح إرث لمواصلة بجد سأعمل والموظفين، المعلمين جانب إلىو

 التعليم، لدفع البيانات واستخدام األساسية، المهارات على نركز وسوف.  المجتمع وشركاء والطالب األمور أولياء مع

تقدم وانجاز  زيادة في االستمرار من نتمكن حتى صارمة بطريقة يالبريطان الدراسي للمنهج المتسق التنفيذ وتوفير

 .الطالب جميع

 والتغيرات الحالي المناخ من الرغم على.  رائعا   عاما   يكون بأن يعد ما لبدء متحمسون وستمنستر مدرسة في كلنا

 العالمي الطراز من هي التي لطالبنا األكاديمية الخبرات تقديم في نستمر سوف وستمنستر في ونحن العالمية،

 خالل من يخطو من كل أن لي بالنسبة المهم من ، ةالمدير كنائب.  الحقيقي العالم في العالقات بناء على ومساعدتهم

 تحديات مواجهة لنا يتيح الموقف هذا!  هنا ليكون متحمسون األمور وأولياء والطالب المعلمين االنترنت على أو أبوابنا

   .ورعاية وممتعة إيجابية يئةب في األكاديمي التميز

 منكم واحد كل وعلى التحية إللقاء ذلك في شاركوا الذين أولياء األمور جميع ألشكر الفرصة هذه أغتنم أن أيضا وأود

 .ومتعاونين للغاية داعمين كانوا الذين

 !دراسيةال سنةال هذه وانجاح أهدافه تحقيق على وستمنستر في طالب كل لمساعدة كفريق معكم العمل إلى وأتطلع

 

 تحياتي أطيب مع

 باز أمير شبانة السيدة

 

 عنوان األسبوع

 

 

األمية لمحو العالمي يوم اليونيسكو  

 التواريخ الرئيسيه

 

 مرحبا  أمسية - 2020 سبتمبر 9 -

 الجدد لآلباء ترحيبالمعلومات وال  أمسية 

 

 

http://www.gemswestminsterschool-rak.com/
https://www.facebook.com/GEMSWestminsterSchool.RAK/
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 جهات إتصال مفيدة في وستمنستر

 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 عباتبا مرض رد

 بريد الكتروني المرحله مسؤوول 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 

 البريد األلكتروني الماده رئيس سالقسم

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: aliezzat.e_wsr@gemsedu.com 
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mailto:renuka.n_wsr@Gemsedu.com
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Arabic & Social Studies A  

Ms Saima Naz 

Grade 1-12: 

Islamic  

saima.n_wsr@gemsedu.com 

Mr Sujith 

MS Fathima 

Head of Secondary Head of 
Primary PE 

sujith.t_wsr@gemsedu.com 

fatmamohamed.s_wsr@gemsedu.com 

Ms. Esther Sylvester  

Ms Reshma Bhimani 

Geography & History 

Moral Education, PSHE 
and Social Studies B  

esther.s_wsr@gemsedu.com 

reshma.b_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  

 للتواصل األسم الدور

Principal Ms Nicole Haynes   Please email  info_wsr@gemsedu.com  

Vice Principal  Shabana Amir Baz  shabana.a_wsr@gemsedu.com 

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  
 

Deputy Head of KG1 Ms.  Asavari D 
Souza 

asavari.d_wsr@gemsedu.com   

Deputy Head of Primary   Ms. Ilne Gevers    ilne.g_wsr@gemsedu.com 

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

Deputy Head of Secondary  Ms Chantelle 
Sargeant 

Chantelle.s_wsr@gemsedu.com  

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.com  
ummehani.e_wsr@gemsedu.com    

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.com 
remya.u_wsr@gemsedu.com 
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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   Fateha Begum fateha.b_wsr@gemsedu.com 

School Counsellor Ms. Basma Abdul 
Naeim Ibrahim 

basma.i_wsr@Gemsedu.com 

 
Student Welfare Officer 
(Behaviour Lead) 

Ms. Hassina 
Muhammad 

hassina.m_wsr@gemsedu.com  

Parent Relations Executive (PRE)  Ms.  Josephine 
Atea  

josephine.a_wsr@gemsedu.com    

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/UCKMwVs9mTmESj1m_nk7X
voQ/videos  

mailto:temitope.o_wsr@gemsedu.com
mailto:asma.s_wsr@gemsedu.com
mailto:martha.f_wsr@gemsedu.com
mailto:inmaculadalu.a_wsr@gemsedu.com
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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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 األمور أولياء أعزائى

 حال أفضل وفى أمنين تكونوا ان اتمنى

ن وجها ة لألطفال لبدء الذهاب إىل المدرسة من أجل لدينا اآلن خط,  التعليم لوزارة األخيرة التوجيهات علي بناء   خطة التعلم المدمج بي 
نت لوجه  . بالمدرسه وعبر األنبر

ي التواري    خ التالية
ن
ت التعلم المدمج ، يرجر مالحظة أنه يمكنك إحضار أطفالك إىل المدرسة ف  :إذا اخبر

 

بـ يبدأ الذي األسبوع التعلم خطة نوع الصف   

30/08/2020 

روضة نيوالثا االول بالمدرسة تعلم 100%    

فقط بعد عن تعلم 100%  

5و4و3و2و1 الصفوف فقط بعد عن تعلم 100%   

06/09/2020 

روضة والثاني االول بالمدرسة تعلم 100%    

فقط بعد عن تعلم 100%   

5و4و3و2و1 الصفوف فقط بعد عن تعلم 100%   

13/09/2020 

روضة والثاني االول بالمدرسة تعلم 100%    

فقط بعد عن تعلم 100%  

4و3و2 الصفوف فقط بعد عن تعلم 100%   

5و1الصفوف و التعلم المدمج    

 تعلم عن بعد فقط 100%

20/09/2020 

روضة والثاني االول بالمدرسة تعلم 100%    

فقط بعد عن تعلم 100%  

4و3و2 الصفوف  تعلم عن بعد فقط 100% 

5و1 الصفوف و التعلم المدمج    

فقط عدب عن تعلم 100%  

روضة والثاني االول بالمدرسة تعلم 100%    
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27/09/2020 

فقط بعد عن تعلم 100%   

Grade 3 100% فقط بعد عن تعلم  

5و4و2و1الصفوف و التعلم المدمج    

فقط بعد عن تعلم 100%  

04/10/2020 

روضة والثاني االول بالمدرسة تعلم 100%    

 100% RLP 

الصفوف جميع و التعلم المدمج     

فقط بعد عن تعلم 100%  

 

 لوجه لألطفال بخالف التواري    خ المحددة أعاله. اعتباًرا من 
ً
، يمكنك  2020أكتوبر  4يرجر مالحظة أننا غب  قادرين عىل تقديم التعلم وجها

. سيتمكن جميع الصفوف من االلتحاق بالمدرسة  من أجل التعلم إرسال طفلك إىل المدرسة للتعلم المدمج بغض النظر عن صفه الدراسي

 .2020أكتوبر  4المدمج اعتباًرا من 

 

 

؟ ي أي مجموعة سيكون طفلي
 
 ف

ي تخصيص مجموعة طفلك وإعالمك بها. يرجر مالحظة أنه سيتم تخصيص جميع األشقاء للمجموعة أ. سيحدث 
ن
سيبدأ معلمو الفصل ف

ي جميع أنحاء المدرسة )االبتدائية والثانوية( للتأكد من أن األشقاء ق
ن
  الحضور ادرون عىل هذا ف

ً
ي نفس األيام إىل المدرسة معا
ن
 .ف

 

 ماذا ستكون مواعيد المدرسة؟

حصص دراسية. سيحصل كل درس عىل  6مساًء. يحتوي اليوم عىل  1:45إىل  7:45من  5إىل  1ستكون أوقات المدرسة للصفوف من 

ة راحة مدتها   بة خفيفة وغسل / تعقيم أيديهم واستخدام الحماماتدقيقة فيما بينهما للسماح لطفلك بأخذ الماء وتناول وج 15فبر

 

 هل سيحتاج طفلي إىل ارتداء قناع للوجه؟

ها باسم طفلك.  6إذا كان طفلك يبلغ من العمر  ن ا تميب 
ً
ن للوجه. يجب أيض جر التأكد من إرساله إىل المدرسة مع قناعي   ، فب 

سنوات أو أكبر

وري بالنسبة لألطف ن يرجر مالحظة أنه ليس من الضن اوح أعمارهم بي 
ي المدرسة 5ال الذين تبر

ن
 .سنوات وما دون ارتداء قناع ف

 ما الذي يحتاج طفلي إلحضاره إىل المدرسة معهم؟

 الخاصة به إىل المدرسة ، كتابةالأدوات يجب أن يحضن طفلك  -

 مياه ،و وجبات خفيفة صحية / غداء  -

ي  لن يستخدم طفلك هذا  .WIFI جهاز مشحون بإمكانية اتصال -
ن
الجهاز طوال اليوم ، ولكن نظًرا لعدم قدرتنا عىل مشاركة أي ورقة ف

ا عىل االنضمام إىل اختبارات 
ً
ي سيحتاجها للوصول إىل التعلم. سيكونون قادرين أيض

المدرسة ، سيتمكن المعلم من مشاركة النصوص التر

ي سيحددها المعلم MS و Kahoot فرق
 .التر
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ونه معهم  يرجر مالحظة أن األطفال لن يكونوا  ء يحضن ي
 .سيحتاج جميع األطفال إىل أشياء فردية خاصة بهم -قادرين عىل مشاركة أي س 

 

ي الصباح؟ تركأين أ
 
 طفلي ف

ي 
ن
ي المبتن لمدة   روضة الثاني او األول إذا كان طفلك ف

ن
 .دقائق كحد أقىص 10، فُيسمح لك بالذهاب إىل الفصل الدراسي والبقاء ف

ي الصفوف من
ن
ي مقدمة المدرسة ، وال ُيسمح لآلباء بالدخول إىل مبتن المدرسة مع  إذا كان طفلك ف

ن
األول إىل الخامس ، فستحتاج إىل تركه ف

 .أطفالهم من هذه الصفوف

 

ي نهاية اليوم؟
 
ي استالم طفلي ف

 أين يمكنن 

ي  
ن
ة من الفصل ، روضة الثاني او األول إذا كان طفلك ف  .يمكنك اصطحاب طفلك مباش 

ن مبتن مدرستنا. يرجر التأكد من دخولك  - 3و  2و  1الصفوف  ي أقىص يمي 
ن
يمكنك جمع طفلك من المناطق المظللة العلوية والسفلية ف

ام بالطريقة  4طفلك من المنطقة المظللة ومواصلة السب  إىل البوابة  أخذ ، و  2عبر البوابة  ن حيث يمكنك مغادرة حرم المدرسة. يرجر االلبر

ي تم توجيهنا لتطبي
ي الوحيدة التر

ن
ن ف  .وستمنستر قها من أجل سالمة األطفال واألش والموظفي 

هؤالء األطفال من حجرة الدراسة وسيكونون قادرين إما عىل الذهاب إىل المناطق المظللة العلوية  إخراجسيتم  - الصفان الرابع والخامس
 . زوي  هممع  المدرسهالبوابة ومغادرة حرم والسفلية لمقابلة إخوتهم واالنتظار حتر يتم جمعهم أو يمكنهم مقابلة والديهم عند 

 

 

 

؟ ي استالم طفلي
 
 أين سأذهب إذا تأخرت ف

 إىل البوابة  اتيت إلستالم إذا 
ً
ة ي عبر منطقة الحافالت  5طفلك متأخًرا ، فستحتاج إىل الذهاب مباش 

ي الوصول والمش 
قاعة متعددة ال)حتر

 .األطفال المتأخرون هنا سيوجد األغراض(. 

 

 

ا ، من فضلك ال ترسل طفلك إىل المدرسة إذا  ً   ..كان   أخير

 من الحىم وسيالن األنف واإلسهال والتهاب الحلق أو آالم العضالت ال يشعر بصحة جيدة ويعانن  •

ي من أي مما سبق •
 إذا كان أي من أشقاء طفلك يعانن

 إذا كان أي فرد من أفراد األشة قد وصل من بلد آخر ويخضع للحجر الصحي  •

وس • ي عزل كورونا إذا تم اكتشاف إصابة أي فرد من أفراد األشة بفب 
ن
 أو عىل الدواء وكان ف

 وما زلت تنتظر النتائج كورونا إذا تم نصح أي فرد من أفراد األشة بإجراء اختبار •

 

 

اريخ. إذا جاء طفلك إلى المدرسة في األسبوع الخطأ ، تلتزم بهذه التو في حال لميرجى التأكد من أن هذه المواعيد قد تم وضعها لضمان سالمة أطفالك. 
كل  المدرسيفسنقوم باالتصال بك للحضور واستالمه. لقد أعطتنا وزارة التربية إرشادات صارمة بشأن عدد األطفال المسموح لهم بالدخول إلى الحرم 

 .أسبوع
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الذي  فادة المدرسة لخاص بطفلك أو قائد الصف أو أحد أعضاءإذا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيح ، فيرجى التحدث إلى مدرس الفصل ا

 .سيكون أكثر من سعيد بمساعدتك

 

 .نشكرك على دعمك المستمر لمساعدتنا في ضمان بقاء أطفالنا وعائالتنا وموظفينا في أمان خالل هذا الوباء

 

 أطيب التحيات

 

 

 

ن سكاثورن  جي 

 االبتدائية ة المرحلةرئيس
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 ،عزيزى ولى اآلمر

 

 السادس إلى التاسع وف منمالحظات مهمة لطالب الصف -: العودة إلى المدرسة بخصوص 

 

 .صباًحا 7.45سبتمبر في الساعة  6نحن متحمسون حقًا للترحيب بعودة طفلك )وإن كان ذلك عبر اإلنترنت( اعتباًرا من يوم األحد القادم 

 

 .مع طفلك حول إعادة فتح المدرسة والتعلم المدمج والتوقعات للعام الدراسي الجديديرجى قراءة اإلشعارات المهمة أدناه 

 

 .2020سبتمبر  6عبر اإلنترنت اعتباًرا من يوم األحد  9-6سيتعلم الطالب في الصفوف  -

ذلك آمن. مزيد من المعلومات  ولكن فقط إذا شعرنا أن -خالل األسابيع القادمة ، ستراجع المدرسة السماح للطالب بالعودة إلى المدرسة  -

 .سوف تتبع

ذا سيتم تمديد وقت التدريس للطالب صباح األحد لدعم االنتقال إلى المدرسة. سيتم مشاركة معلومات مهمة لبقية األسبوع من قبل المعلمين. إ -

 تكنولوجيا المعلومات بالمدرسةالخاص بمعلمه ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى فريق دعم  جوجل كالس رووم لم يكن لدى طفلك رمز

studentithelpdesk_wsr@gemsedu.com 

 

فى جوجل كالس كل صباح  صباًحا 7.45تأكد من أن طفلك يذهب إلى المدرسة كل يوم. يجب على الطالب تسجيل الدخول من الساعة  -

 ، رووم

تم التخطيط للدروس لتناسب ذلك. سيتم منح الطالب وقتًا إضافيًا  لذا؛ المواد الدراسيةن أنه لن يقوم جميع الطالب بشراء كتب يدرك المعلمو -

 .للقيام بذلك

 

 

 .نتطلع إلى الترحيب بعودة طفلك إلى المدرسة األسبوع المقبل

 

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

   الثانويةالمرحلة  إدارة  فريق

mailto:studentithelpdesk_wsr@gemsedu.com
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 زى ولى اآلمر,عزي

 

 12-10مالحظات مهمة لطالب الصفوف  -: العودة إلى المدرسة بخصوص

 

ا.  7.45سبتمبر في الساعة  6نحن متحمسون حق ا للترحيب بعودة طفلك إلى المدرسة )أو عبر اإلنترنت( يوم األحد القادم  صباح 

ا كل صباح على جوجل كالس 7.45ول من الساعة إذا اخترت خيار التعلم عن بعد لطفلك ، فالرجاء التأكد من تسجيل الدخ  صباح 

، فيرجى إرسال بريد  بصفهالخاص  Google Classroom . إذا لم يكن لدى طفلك رمزGoogle Classroom رووم 

   tithelpdesk_wsr@gemsedu.comstudenإلكتروني إلى فريق دعم تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة

ا لعودته إلى المدرسة يوم األحد  :يرجى قراءة اإلشعارات المهمة أدناه مع طفلك استعداد 

سيتم تمديد وقت التدريس للطالب صباح األحد لدعم االنتقال إلى المدرسة. سيتم مشاركة معلومات مهمة لبقية األسبوع من  -
 .قبل المعلمين

سلبي. من المفترض أن يتم إرسال هذا عبر تحليل كورونا  ول إلى المدرسة إال إذا كانت لديهم شهادةلن يُسمح للطالب بالدخ -
 .سبتمبر 4 الجمعهالخاص بطفلك بحلول  الصف رائدالبريد اإللكتروني إلى 

الطالب وقت ا  يدرك المعلمون أنه لن يقوم جميع الطالب بشراء كتب المواد ، وسيتم التخطيط للدروس وفق ا لذلك. سيتم منح -
 .إضافي ا للقيام بذلك

األنف ، والسعال الجاف ، ودرجة سيالن تأكد من عدم إرسال طفلك إلى المدرسة إذا كانت تظهر عليه أي أعراض للمرض ) -
المرفقة في  فيروس كورونا سياسة البقاء في المنزل إذا كنت تشعر بأعراض اإلطالع على  الحرارة ، وما إلى ذلك( يرجى

 . لخطابنهاية ا

تأكد من إرسال طفلك إلى المدرسة يومي ا مع قناعين يمكن التخلص منهما ، ووجبة غداء )أو تأكد من وجود أموال كافية في  -
 .بطاقة غداء طفلك لشراء الطعام( وزجاجات المياه

 .يجب على الطالب الحفاظ على تباعد اجتماعي فعال حسب التعليمات داخل المبنى -

 .إلى المدرسة أو عبر اإلنترنت(الحضور ب إلى المدرسة كل يوم )سواء تأكد من أن طفلك يذه -

لدخول حرم المدرسة. ستفتح هذه  3و  2طالب المدارس الثانوية الذين لديهم وسيلة نقل خاصة بهم سيستخدمون البوابة رقم  -
ا كل صباح. )يرجى االطالع على الشكل  8:15البوابات من الساعة  إلرشادات حول نقاط الدخول أدناه لمزيد من ا 1صباح 
 وأرقام البوابات.(

 .يجب على الطالب المرور من خالل المسح الحراري من جانبي منطقة االستقبال -

 .سيتعين على الطالب القادمين عن طريق الحافالت المرور عبر المسح الحراري في القاعة متعددة األغراض -

 .ن مبنى المدرسة من البوابة المخصصةيرجى اتباع خطة المرور المدرسية والدخول والخروج م -
 

 .نتطلع إلى الترحيب بعودة طفلك إلى المدرسة

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 إدارة المرحلة الثانوية فى ويستمنسترفريق 

mailto:studentithelpdesk_wsr@gemsedu.com
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  BBT شركة – المدرسة حافالت لخدمات

 

 .العداد BBT ةزيار يرجى للطالب، الحافالت خدمة تسجيل في يرغبون الذين واألمهات اآلباء

 

 مساء   03:00 إلى صباحا   08:00 الخميس إلى األحد - التوقيت

               

 .م 01:00 إلى ص 08:00 السبت

 

 .رشيد يوسف السيد - المسؤول

 sde-wsr@bbt.ae   اإللكتروني البريد

 204: تحويلة-072035999: هاتف - االتصال

      

ا  .لك شكر 
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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 في لكل اولياء األمور ان البرنامج متوفر

 

% 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-

 المدرسية

 

 بكم كأعضاء في برنامج سفير جيمس ونشكركم علي تعاونكم معنانتطلع للترحيب 

 

 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/ 

 درسة في صفحة مسجل األحداث لدينا:تحقق من ما حدث في الم• 

 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 .
 

التطبيق متاح في متاجر االندرويد واالبل عملية التسجيل.  
 

.http://www.gemsrewards.com/ 
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 تواريخ الفصول الدراسية:

 

سيالفصل الدرا  التاريخ 

2020ديسمبر  10اغسطس حتي  30من  الفصل األول  

2021مارس  25يناير وحتي  3من  الفصل الثاني  

2021يوليو  1ابريل حتي  11من  الفصل الثالث  

2021يوليو  1  اخر يوم بالعام الدراسي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


