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اآلباء األعزاء

يقول باولو كويلو ، أحد المؤلفين المفضلين لدي ، "يمكن للطفل دائًما أن يعلم
شخًصا بالًغا ثالثة أشياء: أن يكون سعيًدا بدون سبب ، وأن يكون مشغوًال دائًما

بشيء ما ، وأن يعرف كيف يطلب بكل قوته ما يرغب فيه."
تم االحتفال بيوم الطفل العالمي في 20 نوفمبر. موضوع هذا العام هو "االستثمار

في مستقبلنا واالستثمار في أطفالنا"
ال يمكن أن يكون هناك رأيان حول حقيقة أننا إذا أردنا مستقبًال أفضل ، فعلينا
االستثمار في أطفالنا. من أهم األشياء التي يمكننا القيام بها اليوم ككبار السن

تمكين أطفالنا.
ماذا يعني التمكين؟

إنه يعني مساعدة األطفال عىل إدراك قدراتهم ؛ ومساعدتهم عىل تولي مسؤولية
حياتهم. يتمتعاألطفال المتمكنون بالثقة واالستعداد لمواجهة التحديات.

ماذا يمكننا أن نفعل لتمكين أطفالنا؟
أتقن فن االستماع

يحتاج الطالب ان نستمع له اكثر من ان نتحدث معه
واحدة منأفضل الطرق لتمكين األطفال هي ببساطة االستماع إليهم. هذا يجعلهم
يشعرون بالتقدير ، مما يحسن صورتهم الذاتية وتقديرهم لذاتهم. كن منفتحًا عىل

أفكارهم وحاول فهم أفكارهم وعواطفهم. هذا يمنحهم الشعور بالدعم واألمان.
كلما أسرع الطفل في تعلم فهم عواطفه ومعالجتها ، كان من األفضل تمكينه

للتعامل مع تقلبات الحياة.

KS 5  رسالة من مسؤلة  مدير مرحلة

األحد22 نوفمبر لقاء مع مديرة المدرسة

االثنين 23 نوفمبر  جلسة سؤال وجواب

مع رئيسة المرحلة االبتدائية

عيادة اولياء أمور المرحلة  الثانوية -

جميع المراحل

الثالثاء -24 نوفمبر جلسة أسئلة وأجوبة

مع رئيس قسم اللغة العربية والتربية

اإلسالمية

كيف تقلل ساعات استخدام االجهزة

الذكية - مع عيادة المشورة.

الخميس 26 نوفمبر إجتماع سفراء

جيمس

         األسبوع الذي يبدأ22نوفمبر 

عنوان األسبوع 

يوم الشهيد



اختر كلماتك بعناية
 

إن الكلمات التي يُسمم بها قلب الطفل ، تظل موسومة في ذاكرته ، وعاجالً أم آجالً تحرق روحه.
الكلمات التي ننطق بها ألطفالنا لها تأثير كبير عىل أدمغتهم. يمكن أن يؤثر عىل تقديرهم لذاتهم واحترامهم لذاتهم.

لذلك ، أثناء التحدث إىل األطفال ، من الحكمة توخي الحذر. كل رسالة تقولها لطفلك تقول شيًئا عن رأيك فيه.
إنهم يلتقطون تدريجياً صورة لكيفية إدراكك لهم كشخص. تحدث بشكل بناء مع األطفال للمساعدة في بناء الثقة

 رعايةالشخصية األساسية للطفل
 

األطفال ليسوا أشياء يجب تشكيلها ولكنهم أناس يجب الكشف عنها.
 

في كثير من األحيان نتعامل مع الطفل حديث الوالدة كسجل فارغ. ثم نحاول أن نقش عىل تلك
اللوح الخصائص التي نعتقد أنها ستساهم في نجاحهم في الحياة. لكننا ننسى أن كل طفل يولد

بشخصية فريدة وله طبيعة فطرية. من المهم أن نرعى تلك الطبيعة األساسية للطفل.

كن عىل دراية بالشخصية الفريدة لكل طفل من أطفالك. سيساعدك هذا عىل دعم نقاط قوتهم وفهم
نقاط ضعفهم.

 
ثق في اختيارات طفلك وقراراته

 
يتعلم األطفال كيفية اتخاذ قرارات جيدة من خالل اتخاذ القرارات ، وليس باتباع التوجيهات.
نطمح جميًعا إىل أن يصبح األطفال بالغين مستقلين. إنها رحلة الحياة ، حيث نعلم األطفال

دروس التفكير اإلبداعي واتخاذ القرار. لكن عندما يتخذ األطفال خياراتهم وقراراتهم

، كم مرة نتفق معهم - خاصة عندما يبدو القرار غير ناضج تماًما وحمق ، أو عندما ال تكون الخيارات التي يتخذونها
شيًئا نتفق معه بالضرورة؟

لذا ،ماذا سنفعل بعد ذلك؟ بقدر ما قد يؤذينا ، امتنع عن توبيخهم واحترم قرارهم عىل أي حال. كلما سمحنا
لألطفال بارتكاب األخطاء ، أصبحوا مسؤولين أكثر. نجعل قلوبنا منفتحة تجاه األطفال وتأكد من أنهم يعرفون أنك

تحبهم ، مهما كان األمر.
 

مثاال يحتذى به
لم يكن األطفال أبًدا جيًدا في االستماع إىل كبار السن ، لكنهم لم يفشلوا أبًدا في تقليدهم.

ومن المفارقات ، أنه بغض النظر عما نعلمه ألطفالنا شفهًيا ، يتعلم األطفال من خالل مشاهدتنا. لذا ، بدالً من
تعليم أطفالنا أن يعيشوا حياة ُمَمكَّنة ، سيكون من الحكمة أن نعيش أنفسنا. 

لكن كيف يمكننا تمكين أنفسنا؟
كلما أصبحنا أكثر وعًيا وثقة بالحياة نفسها ، زاد فهمنا ألنفسنا وعواطفنا. دعونا نتحرر

من مشاعرنا السلبية الالواعية التي تمنعنا من أن نكون أفضل شكل من أشكال أنفسنا.
 

دعونا نمكن األطفال اليوم ونساعدهم عىل أن يصبحوا متعلمين أكثر مرونة وفعالية. ال توجد طريقة أفضل
لوضعهم عىل طريق الوصول إىل إمكاناتهم الكاملة.

 
تحياتي 
بينا ناير

KS 5  مديرة مرحلة



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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أخبار المرحلة األبتدائية
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

https://sites.google.com/gemswsr.net/primary-newsletter- :التقويم المستقبلية

week-12/home
 

قمنا بإعداد اختبار قصير ممتع يمكن ألولياء األمور والطالب المشاركة فيه لزيادة تعزيز قراءة النشرة
اإلخبارية لدينا. ، سيتم تقديم 10 أسئلة كل أسبوع حول النشرة اإلخبارية للمرحلة االبتدائية :

   https://forms.gle/rDGbfKgH3F7gdVAU9 ستحتاج إىل البحث من خالل النشرة اإلخبارية للعثور
ً ب أولياء األمور و الطالب الحاصلين عىل أعىل عىل اإلجابات وإكمال االختبار ،و سيتم االحتفال أسبوعيا

الدرجات عىل صفحة "Scavenger Hunt" في النشرة اإلخبارية.

 
نشكركم عىل جميع مالحظاتكم من استطالع اآلراء عبر النشرة اإلخبارية الذي تمت مشاركته األسبوع الماضي.

نحن نقوم بالنظر في تعليقاتكم ونأمل أن يكون لدينا العديد من اقتراحاتكم بشأن إصدار األسبوع المقبل!
 قم بالتركيز معنا  لمزيد من التحسينات اإليجابية!

مع جزيل الشكر،
 

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
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أخبار المرحلة الثانوية
أعزائي أولياء األمور والطالب ،

 

روابط رسالة المرحلة الثانوية لهذا األسبوع:
 KS5 -
 https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home

KS4 -
 https://sites.google.com/gemswsr.net/15th-november-19th-november-20/home

KS3 -
 https://sites.google.com/gemswsr.net/15thnovember-
19thnovember2020/home

مع جزيل الشكر

ويستمنستر
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لخدمات الحافالت المدرسية
اآلباء واألمهات الذين يرغبون في تسجيل خدمة الحافالت للطالب، يرجى زيارة   المكتب الخاص بشركة الحافالت  المدرسية

داخل المدرسة

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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