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أعزائى أولياء األمور,

مرحًبا بكم مرة أخرى بعد استراحة منتصف الفصل الدراسى .

َ للمبادئ َ أتمنى أن تكون قد قضيت عطلة سعيدة. تبعا

التوجيهية المقدمة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة

 ، سنواصل التعلم عن بعد ، حتى إشعار آخر. شكرا لدعمكم

المتواصل. نحن نقدر ذلك كثيرا. في هذه األوقات العصيبة ،

نحتاج إىل العمل يدا بيد. يرجى التأكد من أن طفلك يحضر

دروسه عبر اإلنترنت يومًيا. إذا كنت تواجه أي صعوبات في

االتصال ، فال تتردد في إبالغ:

studentithelpdesk_wsr@gemsedu.com

أو مدرس صفك. يعد الحضور أمرًا حيويًا ، حيث سيخسر

األطفال التعلم وقد يجدون صعوبة في اللحاق به الحًقا.

نتوقع أن يرتدي كل طفل زيهم المدرسي أثناء الدروس عبر

اإلنترنت. يرجى التأكد من تشغيل الكاميرات دائًما ، حتى

يتمكن المعلم من تقييم تعلم طفلك. إذا لم تتمكن ، ألي سبب

من األسباب ، من حضور الدروس خالل وقت المدرسة ، يرجى

إبالغ المعلمة ، عن طريق إرسال رسالة إليها فيالصباح.

ستتمكن من عرض الدروس الحًقا وإكمال المهام في وقت

أكثر مالءمة ، ثم إرسال العمل المكتمل إىل المعلم.

رسالة من نائبة رئيس الروضة المرحلة األوىل.

 

         األسبوع الذي يبدأ 28فبراير 2021 

عنوان األسبوع 

اليوم العالمى للكتاب

األحد 28 فبراير  لقاء مع مديرة المدرسة
االثنين 1  مارس جلسة أسئلة وأجوبة

للوالدين للمرحلة االبتدائية.
الثالثاء2 مارس جلسة أسئلة وأجوبة مع  

قسم اللغة العربية والتربيةاإلسالمية.
تعلم اللغة العربية لآلباء.

الخميس 4 مارس لقاء مسؤلة السلوك

مع اولياء األمور
 

http://gemsedu.com/


سيقدم جميع مدرسينا المتفانين دائًما أفضل ما لديهم من قدرات. كان المعلمون منشغلين بالتخطيط

لألسابيع القادمة ، خالل فترة استراحتهم. لدينا عدد كبير من األنشطة المثيرة للمشاركة وإلهام التعلم في

األسابيع القادمة.

في األسبوع الذي يبدأ في 21 فبراير 2021 ، احتفلنا بـ "األسبوع الدولي". كانت هناك أنشطة مثيرة

لالهتمام مخطط لها كل يوم. شارك األطفال بشكل كامل واستمتعوا باألسبوع بارتداء مالبسهم الوطنية ،

لتسجيل أنفسهم يتحدثون بلغتهم األم. قضى أطفالنا الصغار وقًتا رائًعا في صناعة أعالم بلدانهم ،

مستخدمين الفواكه والخضروات بألوان أعالمهم. شكرا لك عىل دعم تعلمهم.

باالنتقال إىل األسبوع الذي يبدأ في 28 فبراير ، سنحتفل "بأسبوع الكتاب العالمي" ، مع تجربة تعليمية

ممتعة أخرى. ستتلقى مزيًدا من المعلومات من معلم صف طفلك.

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

اقتراحات ، فيرجى االستفادة واالنضمام إىل فرقنا في هذه الجلسات ، كما يمكنك االتصال بنا عبر البريد

.Class Dojo اإللكتروني أو

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

دُمتم سالمين 

اطيب التمنيات 

أسافاري دي سوزا

نائب رئيس السنوات األوىل
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http://gemsedu.com/
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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/primary-newsletter-t2w8/home
يُرجى تخصيص بعض الوقت إلكمال نشاط NearPod القصير هذا لمشاركة تعليقاتك عليه

ما الذي نقوم به بشكل جيد وما يمكننا القيام به لتحسين تواصلنا:
.https://share.nearpod.com/JQKXnfI2Pbb

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-t2w8/home
https://share.nearpod.com/JQKXnfI2Pbb.
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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/21st-25th-february-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/21st-25th-february-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/21st-25th-february-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/21st-25th-february-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/21st-25th-february-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/21st-25th-february-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/21st-25th-february-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/21st-25th-february-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/21st-25th-february-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/21st-25th-february-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/21st-25th-february-2021/home
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1st March
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9-2-2021

9-2-20212-3-2021
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2-3-2021
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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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