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أعزائي أولياء األمور

"إذا ألهمت أفعالك اآلخرين عىل الحلم أكثر ، ومعرفة المزيد ،

والقيام بالمزيد ، وتصبح أكثر ، فأنت قائد."

 

من المهم أن يحصل الطالب عىل فرص القيادة خالل أيام

الدراسة. وهذا يساعدهم عىل تعلم فن بناء العالقات داخل

الفرق وتطوير مهارات التواصل والتواصل الفعال.

 

سنقوم قريًبا بدعوة تطبيق لمجلس الطالب لدينا. تؤمن

وستمنستر بأن جميع الطالب لديهم القدرة عىل أن يكونوا

قادة. حاولنا طوال العام الدراسي أن نمنح طالبنا كل فرصة

للقيادة وتحمل المسؤولية.

 

األحد 13 يونيو لقاء مع مديرة المدرسة

األثنين 14  يونيو : سؤال وجواب للمرحلة

األبتدائية

الثالثاء 15 يونيو: سؤال وجواب مع قسم

اللغة العربية

 

 
 

 
         األسبوع الذي يبدأ 13 يونيو  2021 

عنوان األسبوع 

 األختبارات

رسالة من مسؤولة التعلم للصف الحادي عشر  والثاني عشر



بعض األحداث التي خطط لها ونظمها قادة الطالب في هذا العام الدراسي الصعب مذكورة أدناه.

 
نموذج األمم المتحدة بوستمنستر:

 نظم الفريق اإلصدار األول من " نموذج األمم المتحدة بوستمنستر األفتراضي " الذي شجع الطالب عىل
التفكير النقدي والتوصل إىل حلول لبعض القضايا السياسية واالجتماعية العالمية الرئيسية.

 
وستمنستر تتحدث :

 لقد عقدنا إصداًرا آخر ناجحًا من ، والذي نظمه طالبنا بشكل أساسي. ساعدهم هذا عىل أن يكونوا واثقين
ومسؤولين.

التجمعات التي يقودها الطالب :

قاد قادة الطالب التجمعات المختلفة هذا العام. تم تقدير مجموعة الرفاهية من قبل صغارنا. أجرى قادة
الطالب دراسة استقصائية بعد التجمع حيث ظهرت زيادة وقت الشاشة كمصدر للقلق. لقد حرصنا عىل

تقليل وقت مشاهدة طالب المرحلة الثانوية أمام الشاشة.

 
القمة الطالبية العالمية :

 سجل قادة الطالب لدينا وشاركوا في القمة الطالبية العالمية التي عقدتها مؤسسة فاركي
 

سلة الغذاء الرمضانية :
قام الطالب بدور نشط في هذه المبادرة النبيلة لتشجيع أصدقائهم عىل رد الجميل للمجتمع.

 
بصرف النظر عن هذا ، يقوم طالب المدرسة الثانوية أيًضا بتوجيه  طالبنا الصغار بعدة طرق. لقد توصلوا

في كثير من األحيان إىل بعض األفكار الرائعة وتحملوا المسؤولية  إلكمالها.

 
هذا يثبت أنه عندما يتم إعطاء الطالب المسؤولية جنًبا إىل جنب مع االعتقاد بأنهم قادرون عىل النجاح ،

فإن لديهم كل ما يحتاجون إليه لتلبية التوقعات وتجاوزها.

لدينا أسبوع عظيم قادما

 
تحياتي حارة

بينا ناير
مسؤولة التعليم للصفوف الحاجي 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
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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/primarynewsletterterm3newslett/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-week7/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/primary-newsletter-term3-week7/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/6thjune-10thjune2021/home
KS4 - https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
KS5 -https://sites.google.com/gemswsr.net/6th-june-10th-june-2021/home

https://sites.google.com/gemswsr.net/6thjune-10thjune2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/6th-june-10th-june-2021/home


تسجيل لقاءات

 اولياء األمور

ع و سب أ في  ر  ست من وست

 
   لقاء مديرة المدرسة األحد 6 يونيو

 
 

https://gemseducation.zoom.us/rec/share/TiAwCVdlDSusqo
ZJ79kAR6p8yC-

9AtmQve7XLG29Eu49FOVhh8Ao5HR9UeiWmLxz.cN9aoND
b6dSP_4Y_

 
 
ِ

https://gemseducation.zoom.us/rec/share/TiAwCVdlDSusqoZJ79kAR6p8yC-9AtmQve7XLG29Eu49FOVhh8Ao5HR9UeiWmLxz.cN9aoNDb6dSP_4Y_








 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

Page 15


