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أعزائى أولياء األمور،

 

رمضان كريم!

أاألسبوع القادم عنوان األسبوع في المدرسة هو أسبوع العمل الخيري. نظرًا ألن

العائالت في جميع أنحاء العالم مشغولة باالحتفال بشهر رمضان باعتباره وقًتا

للتأمل والعبادة ، فقد حان الوقت أيًضا للتفكير في اآلخرين. عانت العديد من

العائالت من الديون والقلق واالكتئاب أو الخوف الناجم عن الوباء العالمي ،

الذي بدأ منذ أكثر من عام. بينما نقرأ عن الدمار الذي لحق بالعائالت في الهند

من خالل طفرة جديدة في المرض ، فقد حان الوقت لتعليم أطفالنا رعاية

اآلخرين حيث تكون األفعال أقوى من الكلمات. كمدرسة ، ندعم حملة 100

مليون وجبة لحكومة اإلمارات العربية المتحدة للمساعدة في تعزيز قيم العطاء

عبر جميع شرائح المجتمع وتشجيع الجمهور عىل مساعدة المحتاجين.

 

الرفاهية هي قضية نوقشت كثيرًا في األسابيع األخيرة ، وال سيما ذات الصلة 

في القسم الثانوي بالمدرسة حيث بدأت ضغوط االمتحانات وتوقعات

الصفوف تترسخ. من الضروري أن يشعر الطالب بالدعم وأن يعلموا أن هناك

العديد من السبل التي يمكنهم من خاللها التعبير عن أفكارهم وقلقهم

واهتماماتهم. لدينا فريق كبير داخل المدرسة يضم معلمين نموذجيين وقادة

رعويين ومديري تعليم ومستشارين مدرسيين وأعضاء قادة المرحلة الثانوية

جميًعا هنا لتقديم أذن استماع جنًبا إىل جنب مع الدعم الحاسم في المنزل من

.اآلباء واألشقاء والعائلة أو األصدقاء اآلخرين

 

األحد 2 مايو لقاء مع مديرة المدرسة

يوم الخميس لقاء األختبارات الخارجية
للمرحلة الثانوية للصفوف من العاشر

وحتي الثاني عشر   

 
 

 

         األسبوع الذي يبدأ 2 مايو  2021 

عنوان األسبوع 

أسبوع األعمال الخيرية

رسالة من رئيس  المرحلة الثانوية



أود شخصًيا أن أشكر جميع اآلباء الذين كانوا يحضرون لقاءات األختبارات الدورية لدينا ، ويشاركون أفكاركم وأفكارك

ويطرحون األسئلة ذات الصلة. إنه يوضح الدعم المذهل الذي يتلقاه طالبنا من المنزل وسيساعد في ضمان استعدادهم

لكل ما هو مطلوب منهم.

في مالحظة أخيرة ، نحن مشغولون بإعداد المجموعة النهائية من لقاءات أولياء األمور لهذا العام ، وإذا كان هناك موضوع

معين ترغب في تغطيته أو إعادة النظر فيه ، فال تتردد في مراسلتي عبر البريد اإللكتروني عىل العنوان التالي.

 martincharle.p_wsr@gemsedu.com

 

أبقوا أمنين ،

 

مارتن بوفيدا

 

رئيس المرحلة الثانوية

 

mailto:martincharle.p_wsr@gemsedu.com
mailto:martincharle.p_wsr@gemsedu.com


 
أعزائي أولياء األمور

 
                                                                                                            

بخصوص: حملة 100 مليون وجبة

 
رمضان كريم! أتمنى أن تجدك هذه الرسالة بخير وأمان

 
 

مع حلول شهر رمضان المبارك "شهر الخير" ، أكتب إليكم إلبالغكم بأن مدرسة جيمس وستمنستر رأس الخيمة تقدم دعمها لحملة 100 مليون وجبة التي

أطلقتها حكومة اإلمارات العربية المتحدة. موضوع األسبوع المقبل هو "أسبوع العمل الخيري" ، حيث تعزز األعمال الخيرية اإلحساس باالنتماء للمجتمع

والهدف ، ويريد معظم الناس مساعدة من حولهم. األعمال الخيرية مهمة ألنها ترفع الوعي بالقضايا وتمنح المانحين القدرة عىل فعل شيء حيالها. كمدرسة ،

نؤمن بشدة بهذه القضية اإلنسانية المهمة ، ونود أن نشجعك عىل المساهمة بأي طريقة ممكنة. كل درهم واحد يتم التبرع به سيطعم شخًصا واحًدا ويضمن

.عدم تعرضه للجوع
مليون وجبة تجسد التزام دولة اإلمارات العربية المتحدة بقيمها األساسية في العطاء ، خاصة خالل شهر رمضان المبارك - وقت الخير والصالح والعمل 100

الخيري. كما تعلم ، تلعب دولة اإلمارات العربية المتحدة دوًرا إنسانًيا مهًما عىل مستوى العالم ، وقد مهدت رؤية وتوجيهات قيادة الدولة الطريق للتنفيذ

.الفعال والمستدام لألعمال الخيرية
 

تقدم الحملة مساعدات غذائية للفئات السكانية األكثر ضعفاً في 20 دولة في الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا ، بهدف توفير المواد الغذائية األساسية الكافية

إلعداد ما يصل إىل 100 مليون وجبة. ستساعد التبرعات أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها في دول مثل السودان ولبنان واألردن وباكستان وأنغوال

.وأوغندا وسيراليون وغانا وتنزانيا والسنغال ومصر والهند وباكستان وبنغالديش وفلسطين
:يمكن التبرع بالطرق التالية

القنوات المعلنة للجمهور

وهي متاحة للمقيمين داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها ،  www.100millionmeals.ae عبر اإلنترنت عبر .1

(AE080240001520977815201 :تحويل مصرفي مباشر إىل حساب الحملة لدى بنك دبي اإلسالمي (رقم الحساب المصرفي الدولي .2
عن طريق الرسائل النصية القصيرة عن طريق إرسال "وجبة" إىل األرقام الصحيحة المدرجة في موقعي دو واتصاالت .3

من خالل مركز االتصال - يمكن تقديم تبرعات نقدية كبيرة عن طريق االتصال بفريق الحملة عىل الرقم المجاني 8004999 .4

 
 

حملة مدرسية

:ما عليك سوى زيارة الرابط التالي لتقديم تبرعك ."YallaGive" أنشأت مدرستنا حملة تبرع عبر اإلنترنت عبر منصة
http://yallagive.com/en/campaign/Powered-By-GEMS-WESTMINSTER-SCHOOL-RAS-AL-KHAIMAH-72113

 
ندعو جميع عائالتنا للمساهمة في هذه الحملة الجديرة بالقدرة عىل إحداث تغيير حقيقي وتغيير حياة الناس لألفضل. الحملة جارية بالفعل وستستمر حتى

نهاية شهر رمضان ، لذلك نشجعكم عىل العمل دون تأخير. سيكون دعمك ، كما هو الحال دائًما ، موضع تقدير كبير ، وحتى أصغر مبلغ مهم. مًعا ، يمكننا
.تحقيق أشياء عظيمة

 
أخيرًا ، اسمحوا لي أن أشارككم بضع كلمات من سارة النعيمي ، مديرة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ، التي تقول: "إنني أحث الجميع بشدة

عىل المشاركة في المبادرة ، سواء كانوا في القطاع الخاص أو العام. الشركات أو األفراد. رمضان هو الوقت من العام الذي نشعر فيه بمعاناة اآلخرين

." ونساعدهم ، حتى بأقل قدر ممكن
في غضون ساعات قليلة بالطائرة من اإلمارات العربية المتحدة ، هناك 52 مليون شخص يعانون من الجوع. في العالم ، يموت طفل كل 10 ثواٍن بسبب"

الجوع. نحن هنا في اإلمارات محظوظون ومباركون. حان الوقت لتقديم يد المساعدة للمحتاجين خارج البالد من خالل هذه الحملة

 
مع تحيات

 
نيكول هاينس

مديرة المدرسة

 
OneTribeOneFamily

 

http://www.100millionmeals.ae/
http://yallagive.com/en/campaign/Powered-By-GEMS-WESTMINSTER-SCHOOL-RAS-AL-KHAIMAH-72113


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/primary-newsletter-term3-w4/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-term3-w4/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/25thapril-29thapril2021/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/ks4-newsletter/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home


تسجيل لقاءات

 اولياء األمور

ع و سب أ في  ر  ست من وست

 لقاء مديرة المدرسة األحد 25  أبريل 
https://gemseducation.zoom.us/rec/share/4rbL9MSsRYUI4

D5X-
b9TzCuhWTjhuGb3J3fDUvHD2a4yzyTv9_2wE3_oHenrPwqQ.

EXIUBJJQay5v4FaF
 
 

 لقاء أختبارات المرحلة الثانوية الخميس 29 أبريل 
ِ

      
 
 

https://gemsedu-
my.sharepoint.com/:f:/p/martincharle_p_wsr/EuJp13cZcIhAu

kWSMOA2EokBV8pArorHYGP-CNacVW6iPQ?e=bKB7cg
 
 

https://gemseducation.zoom.us/rec/share/f1MreVzQeavw3vFcnkUz66pZWMRyDA-7FnmkJN_YnSxe_wMWsRiYtapkQwTW2ocq.c06cvLXvI0ffoJCK
https://gemsedu-my.sharepoint.com/:f:/p/martincharle_p_wsr/EuJp13cZcIhAukWSMOA2EokBV8pArorHYGP-CNacVW6iPQ?e=bKB7cg
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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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