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أعزائى أولياء األمور،

 

هذا األسبوع ، كان موضوع مدرستنا هو أسبوع العمل الخيري. الخميس 

الماضي ، وجهت رسالة إىل أولياء األمور لشرح تركيزنا هذا األسبوع: لقد

انضممنا إىل الحملة التي أطلقتها حكومة اإلمارات لتوفير 100 مليون

وجبة للمحتاجين. تنطلق الحملة من مبادئ دولة اإلمارات في خدمة

اإلنسانية ، التي وضعها المؤسس الراحل صاحب السمو الشيخ زايد بن

سلطان آل نهيان ، مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة ، لتصبح

جزًءا محوريًا من المجتمع. تنفذ الحملة رؤية القيادة لتأسيس التضامن

ومساعدة المستضعفين وتعزيز اإليمان بأن السعادة تكمن في العطاء.

نعتقد أن هذه سمة نريد أن يتمتع بها جميع طالبنا. فهم أنه مهما كان

صغيراً ، ولكن القدرة عىل العطاء لآلخرين ، هو جزء أساسي من تطوير

.إنسانيتنا المشتركة

خالل األيام األخيرة من شهر رمضان لهذا العام ، إنه وقت مثالي إليجاد

وقت لدعم من هم أقل حًظا. كأسرة واحدة ، يمكن القيام بذلك من

خالل المساهمة في حملة المدرسة ، أو يمكن أن تفعل شيئا لمجتمعنا

المحلي. نعتقد أن تعزيز مشاعر التعاطف وفهم احتياجات اآلخرين أمر

مهم لجميع طالبنا حتى يتمكنوا من التطور إىل أعضاء مهتمين وقّيمين

.في مجتمعنا

 

األحد 9 مايو لقاء مع مديرة المدرسة

 
 
 

 

         األسبوع الذي يبدأ 9 مايو  2021 

عنوان األسبوع 

عيد الفطر

رسالة من نائبة رئيس  المرحلة الثانوية



إذا لم تقدم شيًئا بعد ، أود أن أحثك   عىل التبرع ، مهما كانت صغيرة ، لحملة 100 مليون وجبة حتى تتمكن األسرة

المحتاجة حًقا من االستمتاع بوجبة في رمضان. 1 درهم = وجبة واحدة. أنشأت مدرستنا حملة تبرع عبر اإلنترنت عبر

منصة "YallaGive". ما عليك سوى زيارة الرابط التالي لتقديم تبرعك:

 

http://yallagive.com/ar/campaign/Powered-By-GEMS-WESTMINSTER-SCHOOL-RAS-AL-KHAIMAH-72113

 

 

شكرا جزيال،

شانتيل

 

نائبة رئيس المرحلة الثانوية

 

http://yallagive.com/ar/campaign/Powered-By-GEMS-WESTMINSTER-SCHOOL-RAS-AL-KHAIMAH-72113


 

 

 

أعزائي أولياء األمور

 

 إجازة عيد الفطر

 

السالم عليكم

 

أتمني ان تكونوا انتم وعائالتكم بأفضل حال

 

بناًء عىل توجيهات رئيس الدولة ، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن إجازة عيد

الفطر ستكون من 29 رمضان إىل 3 شوال . إذا استمر شهر رمضان 29 يوًما ، فسيكون هناك إجازة لمدة أربعة أيام. من الثالثاء

11 مايو إىل الجمعة 14 مايو. ستستأنف مواعيد المدرسة العادية يوم األحد 16 مايو 2021.

 

ستتلقى قريًبا رسائل من فريقي التعليم االبتدائي والثانوي بخصوص طريقة التعلم وتوقيت المدرسة بعد عطلة العيد. تم

إرسال استطالع أولي إىل أولياء األمور لمعرفة ما تفضله لتعلم طفلك https://forms.gle/CcaHAtCDBMK5e8qN9 يرجى

التأكد من إرسال ردك في أقرب وقت ممكن.

 

يرجى مالحظة أن المدرسة ال تزال خاضعة لقيود الكورونا وفًقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة. يمكننا استيعاب

50٪ فقط من الموظفين و 50٪ من الطالب في المدرسة ، مما يعني أنه ال يمكن أن يكون لدينا كل المراحل التعليمية في

المدرسة كل يوم.

 

نشكرك عىل دعمك المستمر وصبرك خالل هذه الفترة الصعبة.

 

فريق قيادة المدرسة والموظفين وأنا نتمنى لكم جميًعا عيًدا سعيًدا جًدا وأتمنى إن شاء هللا أن تبقى روح رمضان معنا طوال

العام.

 

عيد مبارك!

 

و السالم عليكم

 

مع تحيات

 

 

 

نيكول هاينس                                                             

مديرة المدرسة

 

https://forms.gle/CcaHAtCDBMK5e8qN9


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/2nd-may-6th-may-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/2nd-may-6th-may-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home


أعزائي أولياء،

 

 

بخصوص: الدراسة للمرحلة الثانوية عبر األنترنت بعد عيد الفطر

 

عندما نستأنف الفصل الدراسي بعد عطلة العيد ، سيتعلم طالب المدارس الثانوية عبر اإلنترنت.

 

نظرًا ألن وزارة التعليم قد وضعت حًدا لعدد الطالب والموظفين الذين يمكن أن يكون لدينا

في المدرسة ، فنحن مقيدون في كيفية عملنا. أعطيت األولوية لطالب المدارس الثانوية في

بداية هذا الفصل الدراسي ، وكنا نستقبل جميع الطالب. بعد العيد ، ستدعو المدرسة

االبتدائية طالبها اآلن للحضور مما يعني أننا سنكون قادرين فقط عىل توفير الدعم عبر

اإلنترنت.

 

سنستمر في تقديم جميع الدروس وفًقا لجدول زمني أثناء االتصال باإلنترنت ، وسندعم طفلك في تعلمه

وتنميته حتى نهاية الفصل الدراسي. نشكرك مقدًما عىل تفهمك لهذا األمر.

 

إذا كان طفلك في الصف 10-12 ، فقد ال يزال يتعين عليه الذهاب إىل المدرسة إلكمال االختبارات ، أو

تقديم أدلة إضافية لدعم مجموع أعماله ، لتقديمها إىل مجالس االمتحانات. يرجى التأكد من اتباعهم

للجدول الزمني النموذجي ، وأي توجيهات أخرى من السيدة ريا أو السيدة بينا ، من أجل إكمال جميع

األعمال المطلوبة.

 

 

 

أطيب التحيات،

قادة المرحلة الثانوية 



تسجيل لقاءات

 اولياء األمور

ع و سب أ في  ر  ست من وست

   لقاء مديرة المدرسة األحد 2 مايو 
https://gemseducation.zoom.us/rec/share/3HUT7lVA05CVS
pRvsl13wl_zfJQ0RBBGYaG2bm8IwR93IqPsyInYXmn2wYXUy_

Ch.aTdFTP_nYGJH7L73 
 

 لقاء أختبارات المرحلة الثانوية الخميس 6 مايو 
ِ   

https://gemseducation.zoom.us/rec/share/dOhEy8h6bM0G
ohDC7saJc_Gj7LaETcAzkbwsQ4eU3IKxB6Tyv0G2R8xJW56vP

5Xg.QUHnboRqcsZqoMk4
 
 

https://gemseducation.zoom.us/rec/share/3HUT7lVA05CVSpRvsl13wl_zfJQ0RBBGYaG2bm8IwR93IqPsyInYXmn2wYXUy_Ch.aTdFTP_nYGJH7L73
https://gemseducation.zoom.us/rec/share/dOhEy8h6bM0GohDC7saJc_Gj7LaETcAzkbwsQ4eU3IKxB6Tyv0G2R8xJW56vP5Xg.QUHnboRqcsZqoMk4




Page 5 



Page 5 



Page 5 



Page 6



Page 7



Page 8



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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