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مرحبا بعودتك،

 

أوالً ، أود أن أتمنى لكل واحد منكم "عيد مبارك". مر شهر رمضان

بسرعة كبيرة ، ونحن اآلن في منتصف الفصل الدراسي الثالث.

أتمنى لكم جميًعا ان تكونوا قد قضيتم استراحة العيد المريحة.

لقد عدنا في وستمنستر للعمل بحماس. األسابيع المقبلة ستكون

مشغولة بشكل خاص مع اختبارات التقدم التي يتم إجراؤها في

الصفوف من الثاني إىل التاسع. من فضلك ال تتوتر ، يتم تحضير

طفلك من قبل معلميه لهذه االختبارات. إنه مجرد فحص تقدم

لما تعلمه طفلك حتى اآلن.

بدأ هذا األسبوع بضجة كبيرة ، بحدث مثير صريح لطالب  األول

روضة لدينا. استعانت السيدة ميثاء الخياط بورشة قراءة. كان

األطفال متحمسين للغاية واستمتعوا تماًما بالجلسة. نأمل أن

يكون لدينا المزيد من الدورات في العام الدراسي الجديد.

نظم قسم الدمج "لقاء توعية عن التوحد". كان لدينا المتحدث

الضيف الخبير ، الدكتورة منى يسري ، من مركز حياتي ، التي

أجرت ورشة عمل أسئلة وأجوبة ألولياء األمور. شهدت المدرسة

بأكملها الكثير من األنشطة التي ساعدت في خلق الوعي حول

التوحد لدى أطفالنا.

.سنبقيك عىل اطالع بأحداثنا القادمة

األحد 23 مايو لقاء مع مديرة المدرسة

األثنين 24 مايو : سؤال وجواب للمرحلة

األبتدائية

الثالثاء 25 مايو: سؤال وجواب مع قسم

اللغة العربية

 

 
 

 
         األسبوع الذي يبدأ 23 مايو  2021 

عنوان األسبوع 

اليوم العالمي للسلحفاة

 

رسالة من نائبة مرحلة األول روضة



 

 

 

يرجى االستمرار في دعم طفلك بدروسه عبر اإلنترنت ، فالحضور مهم حتى اليوم األخير من الفصل الدراسي

الثالث يوم الخميس 1 يوليو. إذا كانت لديك أي صعوبات فنية ، في االنضمام إىل الدروس عبر اإلنترنت ،

فالرجاء عدم التردد في اإلبالغ عنها إىل

 studentithelpdesk_wsr@gemsedu.com 

أو مدرس الفصل الخاص بطفلك. يعد الحضور أمرًا حيويًا ، حيث سيخسر األطفال ما تعلموه وقد يجدون

.صعوبة في اللحاق به الحًقا

هناك لقاءات منتظمة لآلباء وجلسات لألسئلة واألجوبة. إذا كانت لديك أي استفسارات أو مخاوف أو 

اقتراحات ، فيمكنك االستفادة من هذه األنظمة األساسية ، بصرف النظر عن التواصل معنا عبر البريد

اإللكتروني أو كالس دوجو

  .

.أشكركم مرة أخرى عىل دعمكم. نتطلع إىل التواصل معكم قريًبا

 

!ابق آمًنا

،مع تحيات

أسافاري دي سوزا

نائب رئيس السنوات األوىل
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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/primarynewslettert3w6/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/primarynewslettert3w6/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/16th-may-20th-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/16th-may-20th-may-2021/home
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تسجيل لقاءات

 اولياء األمور

ع و سب أ في  ر  ست من وست

 
   لقاء مديرة المدرسة األحد 16 مايو 

 
https://gemseducation.zoom.us/rec/share/sjtBAjhjOVXIMra

PD0qLQl5_w-bq3HgCnIugQcAWet6zkSIzAQ9-
7l0idFr5h6It.jmxsLyjZz-wl80yB?startTime=1621161956000

 
اللقاء المسجل للمرحلة الثانوية صف 10 الي 12

https://gemseducation.zoom.us/rec/share/5gszjOh8Hg8dc-
b3UU4xzVCoYI6B8ll-

iB8kz5VcAJr0WtC482bdr5pKaAYAWGwv.uMX4cHye3XQgjyX
m 
ِ
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 أحصل علي خصومات علي الرسوم المدرسية
من 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
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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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·   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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