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أعزائى أولياء األمور،

 

رمضان كريم!

أتمنى أن تقضي شهر رمضان رائًعا وأن تستمتع بكل البركات التي يجلبها لنا

هذا الشهر الكريم.

كما تعلم ، نحن اآلن في الفصل الدراسي األخير من العام الدراسي. ومع ذلك ،

ال يزال هناك الكثير ليتعلمه أطفالك ، حتى بعد اختبارات مستوى التقدم ،

ستستمر الدروس. من المهم جًدا أن يذهب أطفالك إىل المدرسة يومًيا حتى

نهاية الفصل الدراسي ، الخميس 1 يوليو.

لذا مع اقتراب نهاية العام الدراسي ، أطلب منكم التفكير في العام حتى اآلن.

كيف خدمت وستمنستر تعليم طفلك؟ هل رأيت تغييرا إيجابيا؟ هل يمكنك

مالحظة اختالف مشجع في طفلك من بداية العام حتى اآلن؟ هل تقوم

ويستمنستر  بإعداد طفلك للمستقبل؟ هل لطفلك صوت في مدرستنا؟

 

لقد عملنا جميًعا بجد لتحقيق األهداف الرئيسية لمدرستنا. أود أن أغتنم هذه

الفرصة ألسألك ، ما تعتقد أننا حققناه ، وأين تعتقد أننا بحاجة إىل العمل

بجدية أكبر.

 

أولويتنا الرئيسة :

1.تحسين نتائج الطالب

2.دمج معرفة القراءة والكتابة ضمن المنهج

3.تحسين جودة التعليم والتعلم

4.تحسين النتائج الدراسية لكل المجموعات الرئيسية

5.تحسين جودة نظام اإلختبارات وضمان جودته

6.تحسين مشاركة الوالدين والتواصل

 

األحد 25 أبريل لقاء مع مديرة المدرسة

يوم الخميس لقاء األختبارات الخارجية
للمرحلة الثانوية للصفوف من العاشر

وحتي الثاني عشر   

 
 

 

         األسبوع الذي يبدأ 25 أبريل 2021 

عنوان األسبوع 

يوم المالريا العالمي

رسالة من رئيسة المرحلة األبتدائية



إن مشاركة اولياء األمور في تعليم األطفال في مدرستنا أمر بالغ األهمية بالنسبة لنا. صوتك مهم بالنسبة لنا ونبذل

قصارى جهدنا لالستماع إليك وتنفيذ طلباتك. لذلك مع وضع ذلك في االعتبار ، يتم تلقي بامتنان أي مالحظات أو

خطوات للمضي قدًما أو اقتراحات لديك ستجعل وستمنستر أفضل. يرجى مراسلتي عبر البريد اإللكتروني مع اقتراحاتك.

Jane.s_wsr@gemsedu.com

 

كما أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكركم عىل دعمكم المستمر. 

 

كما يقول المثل األفريقي ... "يتطلب األمر قرية لتربية طفل" ويمكننا مًعا أن نربي األطفال واثقين ،متكلمين وقادرين

عىل حل المشكالت ، والذين سينمون ليصبحوا قادة لنا في الغد.

 

مع تحيات

جين سكوثرون

 

نائبة المرحلة األبتدائية

 

mailto:Jane.s_wsr@gemsedu.com


نشرة اخبار اولياء األمور

 بطولة كينكن الدولية 2021
(الصف الثالث وما فوق)
التاريخ: 25 مارس 2021

 
أعزائي أولياء األمور

 
يسعدنا إبالغكم أن التسجيل مفتوح اآلن لبطولة كينكن الدولية 2021. بالنسبة لتالميذنا ، ستكون هذه فرصة

مثيرة وقيمة للتنافس في أكبر بطولة أللغاز الرياضيات في دول مجلس التعاون الخليجي. لقد اختبرنا بشكل
مباشر الفضول في ألغاز كينكن بين مجتمع الطالب لدينا ؛ لذلك ، نحن متحمسون للغاية بشأن  كينكن 2021 ،

.والمتوفر اآلن عبر اإلنترنت مع بعض التغييرات الملحوظة لتحسين الفطنة المحيرة للمشاركين
 

تم إثبات أن لعبة كينكن ألغاز تعمل عىل تحسين الطالقة الرياضية / الحسابية وتغذي القدرات المعرفية

للطالب. تم االعتراف بها من قبل (المجلس الوطني لمدرسي الرياضيات ، الواليات المتحدة األمريكية) كأداة

قوية لبناء مهارات التفكير ، والقدرة عىل حل المشكالت ، والمثابرة والقدرة عىل التحمل العقلي لدى األطفال.
عالوة عىل ذلك ، خالل جوالت البطولة ، يمكن للطالب توقع الفوز بالشهادات والميداليات والجوائز وغيرها من

األشياء الجيدة. أخيرًا ، لتمثيل دولة اإلمارات العربية المتحدة عىل المستوى الدولي ، سيتم اختيار ستة طالب

* !للجولة الدولية في نيويورك
يمكنك تسجيل أطفالك باتباع الرابط أدناه ودفع رسوم التسجيل البالغة 150 درهًما لمرة واحدة. نوصيك

بالتسجيل في أقرب وقت ممكن للحصول عىل مزيد من الوقت للتحضير. للتسجيل ومعرفة المزيد من

 التفاصيل حول البطولة ومواعيد االمتحانات ، يرجى
.اتباع الرابط أدناه

 :سجل هنا
https://kenkenuae.com/parent-circular/RKT-GWSR

 
!نتطلع إىل المشاركة النشطة لمجتمع الطالب لدينا ونتمنى لهم كل التوفيق في بطولة كينكين 2021

 
افضل األمنيات

 
مدرسة جيمس وستمنستر رأس الخيمة 

 
 

.نظرًا للقيود الوبائية ، ستتم جميع الجوالت عبر اإلنترنت في  كنكن 2021 *
 

https://kenkenuae.com/parent-circular/RKT-GWSR


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
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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/primarynewsletterterm3week2/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-t3n1/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/18th-april-22nd-april-2021/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/11th-april-15th-april2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/11th-april-15th-april2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home


أعزائي أولياء األمور          

 
اوال رمضان كريم لك ولعائلتك.

 
ثانًيا ، نشكرك عىل سعة صدرك أثناء تعاملنا مع الوضع المتغير باستمرار فيما يتعلق بامتحانات الصيف. لقد

أنشأنا اآلن جدوًال زمنًيا يتبع ما أصدره أيديكسيل ، لكننا استوعبنا أيًضا مجالس إدارة كامبريدج و اكسوفورد. لقد

اعتبرنا أيًضا أنه شهر رمضان ، لذلك سيكون هناك اختبار واحد فقط في اليوم ، وتأكدنا من عدم وجود امتحانات
يوم الجمعة. نظرًا ألننا حاولنا تباعد فترة االمتحانات ، فسيكون هناك أسبوع أخير من االختبارات بعد العيد.

سيحتاج طفلك فقط إىل الذهاب إىل المدرسة في األيام التي يخضع فيها لالمتحان ، ويكون قادًرا عىل المغادرة

بمجرد االنتهاء من االختبار (طالما أنه ال يستخدم الحافالت المدرسيه).

 
الستخدام هذه االختبارات كجزء من الدليل عىل الدرجة النهائية لطفلك ، يجب عليهم الذهاب إىل المدرسة

إلكمالها. ستكون هذه طريقة مفيدة للغاية للتحقق من درجة طفلك وتشكيل جزء من مجموعة األدلة الخاصة به.

ستكون هذه فرصة رائعة لطفلك للعمل عىل أهدافه من تقرير الفصل الدراسي الثاني ، وإظهار كل ما تعلمه من

هذا العام.

 
من أجل الحفاظ عىل سالمة الطالب قدر اإلمكان ، يجب أن نحصل عىل نتيجة مسحة كورونا سلبية (حتى إذا تم

تطعيم طفلك) ترسل إىل مدرس الصف الخاص بهم ونسخة ورقية عند قدومهم إىل المدرسة ، وسوف نستضيف

االختبارات في الفصل الدراسي بحد أقصى 10 طالب فقط في كل غرفة.

 
إذا كان طفلك يأخذ مجموعة من امتحانات IGCSE / AS / A Level ، أو إذا كان لديهم أي تعارض في جدولهم

الزمني ، فسنقوم بجدولة االختبارات اإلضافية في األسبوع الرابع من االختبارات.

تجدون مرفق الجدول الزمني للصف 10-12. توجد اختبارات الصفين الحادي عشر والثاني عشر أعىل كل صف ،

والصف العاشر في األسفل.

 
شكرا لدعمكم المتواصل،

 
قادة المرحلة الثانوية 





تسجيل لقاءات

 اولياء األمور

ع و سب أ في  ر  ست من وست

 لقاء مديرة المدرسة األحد 18  أبريل 
https://gemseducation.zoom.us/rec/share/f1MreVzQeavw3

vFcnkUz66pZWMRyDA-
7FnmkJN_YnSxe_wMWsRiYtapkQwTW2ocq.c06cvLXvI0ffoJCK

 
 لقاء أختبارات المرحلة الثانوية الخميس 22 أبريل 

ِ      
 

https://gemseducation.zoom.us/rec/share/7Ceoqj_kk9odEM
cxkUzyAEskqQDcqiybQre33m5ipFY9-RMX2vrrQ4__D8Uk2L-

L.0vkl7romFl56Hroe
 
 

https://gemseducation.zoom.us/rec/share/f1MreVzQeavw3vFcnkUz66pZWMRyDA-7FnmkJN_YnSxe_wMWsRiYtapkQwTW2ocq.c06cvLXvI0ffoJCK
https://gemseducation.zoom.us/rec/share/7Ceoqj_kk9odEMcxkUzyAEskqQDcqiybQre33m5ipFY9-RMX2vrrQ4__D8Uk2L-L.0vkl7romFl56Hroe
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اآلباء واألمهات الذين يرغبون في تسجيل خدمة الحافالت للطالب، يرجى زيارة   المكتب الخاص بشركة الحافالت  المدرسية

داخل المدرسة

لخدمات الحافالت المدرسية

 

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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