
You don’t have to 
be noisy for your 

voice to be heard. 
At WSR, every voice 

matters 
Email:

myvoice_wsr@gemsedu.com

The safeguarding of our students is always paramount. We want to highlight the 
importance of supervising young people who are not in school during the closure 
and ensuring their wellbeing. We have set up a safeguarding email account for you 
or your child to make us aware of any safeguarding concerns relating to your child 
or other students at WSR



ال تحتاج ان

يكون صوتك صاخبا  

حتي نسمع صوتك

في وستمنستر

صوتك يهمنا البريد األلكتروني 

myvoice_wsr@gemsedu.com

نريد أن نسلط الضوء على أهمية اإلشراف على الشباب غير الملتحقين بالمدرسة أثناء . حماية طالبنا لها أهمية قصوى دائما  

لقد أنشأنا حساب بريد إلكتروني للحماية لك أو لطفلك إلعالمنا بأي مخاوف تتعلق بالحماية تتعلق. اإلغالق وضمان رفاهيتهم

بطفلك أو الطالب اآلخرين في وستمنستر



Every Child Matters at WSR

1. "Everyone has the right to learn." 

2. "Everyone has the right to be treated with 
respect.” 

3. “Everyone has the right to learn and play in 
a safe environment” 



في وستمنستر كل طفل مهم

 ".من حق كل احد ان يتعلم "1.

 ”.من حق كل احد ان يعامل باحترام"2.

 ”من حق كل احد ان يتعلم ويلعب في بيئة أمنه“3.



Why is student voice important?

• Students have a voice and a contribution to make 
at WSR. 

• It is important that students are given the 
opportunity to express their views on issues of 
concern to them in the school. 

• It is equally important that they are listened to 
and encouraged to take an active part in 
promoting the aims and objectives of the school. 



لماذا يعتبر صوت الطالب هام؟

الطالب لهم صوت ويساهمون في وستمنستر •

ول من المهم ان يتم منح الطالب الفرصة للتعبير عن آرائهم ح•
 .القضايا التي تهمهم في المدرسة

لي من المهم بنفس القدر ان يتم األستماع إليهم وتشجيعهم ع•
 .المشاركة الفعالة في تعزيز أهداف المدرسة وغاياتها



WSR MyVoice
• Students are the most important part of education, yet 

are often the least heard.
• We are keen to hear your concerns, feedback, opinion, 

suggestion or issues
MyVoice is:
• Confidential
• Nonjudgmental

Just Email

myvoice_wsr@gemsedu.com



إطالق  حملة صوتي في وستمنستر 

ستماعا  الطالب هم الجزء األكثر أهمية في التعليم، ولكنهم في الغالب هم األقل ا•
.اليهم

نحن مهتمون وحريصون لسماع مخاوفك وتعليقاتك ورأيك وأقتراحك •

:صوتي
سري•

غير محكوم عليه•

:فقط ارسل بريد اليكتروني علي

myvoice_wsr@gemsedu.com


