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"اعزائي أولياء األمور

"ستعيش األجيال القادمة في عالم مختلف تماًما عن العالم الذي اعتدنا

عليه. من الضروري أن نعد أنفسنا وأطفالنا لهذا العالم ”- الشيخ زايد آل

نهيان. هذا االقتباس للشيخ زايد يخبرنا عن األهمية المعطاة لألطفال

في اإلمارات العربية المتحدة.

يتم االحتفال بيوم الطفل اإلماراتي في الخامس عشر من مارس من كل

عام ، تقديراً للتاريخ  الذي تمت الموافقة عليه في القانون (قانون

وديمة) لحماية أفراد مجتمعنا الصغار من جميع أشكال اإلساءة.

يهدف يوم الطفل إىل زيادة الوعي بحقوق الطفل ورفاهيته بين عامة

الناس ، بحيث يتمتع األطفال بصحة جيدة وآمن ويعيشون في بيئة

داعمة لنموهم.

كآباء ، نريد األفضل ألطفالنا ، يجب أن نتأكد من أننا نبذل جهًدا لتحقيق

ذلك. تظهر األبحاث أن األطفال األكثر سعادة هم أكثر عرضة للتحول إىل

بالغين ناجحين وبارعين.

دعونا نلقي نظرة عىل بعض الطرق للتأكد من أن أطفالنا سعداء اآلن

وأن يكبروا ليكونوا بالغين سعداء.

علمهم كيفية بناء العالقات

ال يتطلب األمر الكثير. يمكن أن يبدأ بتشجيع األطفال عىل أداء أعمال

لطيفة صغيرة لبناء التعاطف.

توقع الجهد وليس الكمال

 

 

 

األحد 21 مارس لقاء مع مديرة المدرسة
االثنين 22  مارس جلسة أسئلة وأجوبة

للوالدين للمرحلة االبتدائية.
الثالثاء 23 مارس جلسة أسئلة وأجوبة مع 

 قسم اللغة العربية والتربيةاإلسالمية.
تعلم اللغة العربية لآلباء.

 

 

         األسبوع الذي يبدأ 21 مارس 2021 

عنوان األسبوع 

أسبوع اللغة العربية

رسالة من مسئولة الصف الحادي عشر والثاني عشر



اآلباء واألمهات الذين يفرطون في التأكيد عىل اإلنجاز هم أكثر عرضة إلنجاب أطفال يعانون من مستويات عالية من 

.االكتئاب والقلق مقارنة باألطفال اآلخرين

المزيد من وقت اللعب

نقرأ كثيرًا عن اليقظة والتأمل هذه األيام - وكالهما قوي جًدا. لكن اللعب البسيط مهم جًدا لنمو الطفل. يتم االحتفال

.هذا العام بيوم الطفل اإلماراتي تحت شعار "الحق في اللعب". وذلك لتثقيف أفراد المجتمع بأهمية اللعب لألطفال

احصل عىل السعادة لنفسك

ومن المفارقات أيًضا أن الخطوة نحو أطفال أكثر سعادة هي خطوة أنانية بعض الشيء. مدى سعادة الوالدين يؤثر عىل

.مدى سعادة أطفالك ونجاحهم - بشكل كبير

تناول العشاء مًعا

في بعض األحيان ، كل ما يفعله العلم هو التحقق من صحة تلك األشياء التي عرفها أجدادنا طوال الوقت. نعم ، عشاء

.األسرة مهم. يساعد هذا التقليد البسيط في تشكيل أطفال أفضل ويجعلهم أكثر سعادة أيًضا

في كثير من األحيان ، نحن أكثر انفتاًحا عىل األساليب الجديدة عندما يتعلق األمر بالعمل والوظائف ، لكننا نتجاهلها

.عندما يتعلق األمر بعائلتنا. هذا خطأ. األسرة واألطفال جزء مهم جًدا من وجودنا

  أود أن أترككم مع اقتباس مثير لالهتمام من 

 

أهم عمل سأقوم به أنا وأنت عىل اإلطالق سيكون داخل جدران منازلنا تحياتي حارة - 

هارولد ليي

 

بينا ناير

مسؤولة الصفوف الحادي عشر والثاني عشر

 

 

 



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 
 .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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School Counsellor                             Ms. Alla Mohamed                     alla.m_wsr@gemsedu.com



Page 4 

 
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-t2w11/home

 
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 األبتدائية

https://sites.google.com/gemswsr.net/primary-newsletter-t2w11/home
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أخبار المرحلة الثانوية

أعزائى أولياء األمور 
 

برجاء اإلطالع عىل روابط رسالة المرحلة الثانوية لهذا األسبوع:

KS3 - https://sites.google.com/gemswsr.net/14thmarch-18thmarch2021/home
KS4 - https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
KS5 - https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home

https://sites.google.com/gemswsr.net/14thmarch-18thmarch2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home




بوع
أس

بوع
أس

بوع
أس

ستر
تمن
وس

ستر
تمن
وس

ستر
تمن
وس

طالبنا يحتفلون بأسبوع
اللغة العربية

 

UUUAAAEEE
CHILDREN DAYCHILDREN DAYCHILDREN DAY



الفائزين بمسابقة
األسبوع العالمي للكتاب

 

هانينا لكم!
ت

أحسنتم!



اجتماعات وورش عمل

أولياء األمور

ع و سب ا في  ر  ست من وست

أجتماع مدير المدرسة االحد 14 مارس
https://gemseducation.zoom.us/rec/share/6tfZz6-

qAgDBrKKE93OP7OgTr1AvJ-E-dXxG77JlfSt-
B69dHbK5bG2GsAFHmHI-.JAQcp9FEWoDqCm2v

لقاء المرحلة الثانوية األحد 14 مارس
"األستعداد للمستقبل"

https://gemseducation.zoom.us/rec/share/s8_rsV3NLVNoajHjal
8LYtI_EY3fWgs45d1AYVBtGDyDWmd6g5NfNW6oXapeCCa3._H

mqisHADV6YQ0bw

:لقاء مع مسؤولة السلوك بالمدرسة يوم 4 مارس
’المسؤولية'

https://docs.google.com/presentation/d/1VWXyETGOzO2ioj37
do3HMdYDsYaeZ781yY5PULpAQYI/edit?usp=sharing

https://gemseducation.zoom.us/rec/share/s8_rsV3NLVNoajHjal8LYtI_EY3fWgs45d1AYVBtGDyDWmd6g5NfNW6oXapeCCa3._HmqisHADV6YQ0bw
https://gemseducation.zoom.us/rec/share/s8_rsV3NLVNoajHjal8LYtI_EY3fWgs45d1AYVBtGDyDWmd6g5NfNW6oXapeCCa3._HmqisHADV6YQ0bw
https://gemseducation.zoom.us/rec/share/s8_rsV3NLVNoajHjal8LYtI_EY3fWgs45d1AYVBtGDyDWmd6g5NfNW6oXapeCCa3._HmqisHADV6YQ0bw
https://gemseducation.zoom.us/rec/share/s8_rsV3NLVNoajHjal8LYtI_EY3fWgs45d1AYVBtGDyDWmd6g5NfNW6oXapeCCa3._HmqisHADV6YQ0bw




عيد األم
عيد األم هو احتفال تكريم أم األسرة ، وكذلك

األمومة ، وروابط األمومة ، وتأثير األم في المجتمع.
يتم االحتفال به في أيام مختلفة في أجزاء كثيرة
من العالم ، واألكثر شيوًعا في شهري مارس أو
مايو. وهي تكمل احتفاالت مماثلة لتكريم أفراد

.األسرة ، مثل عيد األب وعيد األشقاء وعيد األجداد
بدأ عيد األم الحديث في الواليات المتحدة ،

بمبادرة من آنا جارفيس في أوائل القرن العشرين.
ال يرتبط ارتباًطا مباشرًا بالعديد من االحتفاالت
التقليدية لألمهات واألمومة التي كانت موجودة
.في جميع أنحاء العالم عىل مدار آالف السنين
عيد ام سعيد لكل األمهات الجميالت

 في كل انحاء العالم
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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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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
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