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تتيح زيارة المكتبة ومتاجر الكتب لطفلك فرصة استكشاف

الموضوعات والكتب التي تهمه!

يتعلم األطفال بالقدوة. دع طفلك يراك وأنت تقرأ ، سواء كان كتابًا أو

صحيفة وما إىل ذلك.

اصنع زاوية للقراءة في المنزل. عرض الكتب وجعلهم فخورين

بأصحاب كتبهم.

اسال اسئلة! اسأل طفلك عما حدث في القصة أو ماذا سيحدث بعد

ذلك. اجعلهم يعيدون سردها.

"يُصنع األطفال قراًءا عىل أحضان والديهم"    إميلي بوتشوالد
 

اآلباء األعزاء،

يجب غرس عادة القراءة في كل طفل ألنها تعرضه ألفكار جديدة

ومعلومات جديدة وطرق جديدة لحل اى مشكلة. من خالل القراءة ، يطور

األطفال فهًما أفضل للعالم ويتعلمون من خالل تجارب اآلخرين. في

ويستمنستر WSR نظمنا أنشطة لمدة أسبوع إلشراك الطالب في القراءة

حيث نعتزم بناء ثقافة القراءة بين أطفالنا. شارك األطفال في أنشطة

أسبوع الكتاب بشكل جيد وكان ذلك ممكًنا من خالل دعمكم وتشجيعكم

كآباء. نود أن تستمر في دعم القراءة في المنزل.

 

أسماء صديقي

مدرب تعليم وتعلم

 

 

األحد 7 مارس لقاء مع مديرة المدرسة
االثنين 8  مارس جلسة أسئلة وأجوبة

للوالدين للمرحلة االبتدائية.
الثالثاء2 مارس جلسة أسئلة وأجوبة مع  

قسم اللغة العربية والتربيةاإلسالمية.
تعلم اللغة العربية لآلباء.

 

 

         األسبوع الذي يبدأ 7 مارس 2021 

عنوان األسبوع 

اليوم العالمى للمرأة

رسالة من نائبة رئيس الروضة المرحلة األوىل.

القرأة لمدة20 دقيقة فى اليومهيا نقرأ



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-t2w9/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-t2w9/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/primary-newsletter-t2w9/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/28th-february-to-4th-
march2021/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/28th-february-to-4th-march2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/28th-february-to-4th-march2021/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/ks4-newsletter/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/ks5-newsletter-ay20-21/home
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احتفلنا األسبوع الماضي باليوم العالمي للكتاب حيث شارك الطالب والموظفون
في أنشطة مثل:

       - قراءة بطريقة غريبة.
       - تزيين باب غرفة نومك بغالف الكتاب المفضل لديك.

       - كتابة قصتك الخاصة في شريط فكاهي ،
 

- نحتفل هذا األسبوع باليوم العالمي للمرأة وسنستضيف حدثًا افتراضًيا بعنوان:
WSR Speaks Juniors ، حيث سيناقش طالب المرحلة الثانوية األصغر سًنا

القضايا المتعلقة بالمرأة.

- الرجاء استخدام الرابط التالي لتحديث بيانات االتصال الخاصة بك.
https://forms.gle/TLC8uNorTvD383T89

- استجابًة لمالحظاتك حول وقت الشاشة الطويل جًدا ، فقد قمنا اآلن بتقليل
وقت الشاشة لجميع طالب المدارس الثانوية.

- ادفع الرسوم الدراسية الخاصة بك باستخدام نقطة ابتسامات اتصاالت. لكي
تتعلم كيف اضغط هنا.

 اليوم العالمي للكتاب

https://forms.gle/TLC8uNorTvD383T89


World Book Day
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أسبوع المرأة العالمي
 

• سيتم االحتفال بأسبوع المرأة العالمي في السابع من مارس 2021.
• التغييرات في الجدول الزمني للطالب لضمان تقليل وقت الشاشة - سيتم

إرسال االتصاالت إىل الموظفين حول الدرجات المختلفة واأليام التي لن
يكون فيها درس 6 في هذه المجموعات.

•التعلم عن بعد PLD: التركيز عىل تحسين T&L لضمان حصول جميع
المعلمين عىل جيد أو أعىل في الجولة التالية من المالحظات.

• سيتم االنتهاء من PDPs كجزء أو مراجعة منتصف العام.
o سيكون كل معلم صف مسؤوالً عن إنشاء ملف تعريف للفصل حول أحد

فصوله الدراسية يتناسب مع الفصل الذي يدرسه من أجل PDP - الهدف 1.

o سوف تشرح CLs استخدام ورقة البيانات التي سيتم استخدامها في
.PDP اجتماع

• أنشطة المراجعة:
o يقوم المعلمون بالتخطيط ألنشطة المراجعة للدرسين 1 و 2 خالل هذه

األسابيع.
o لن يكون للصفوف من العاشر إىل الثاني عشر دروس بعد الدرس الثاني

لألسبوعين المقبلين.
o الدرسان 3 و 5 - سيكون لدى الطالب وقت أسئلة االختبار.
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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

Page 13



Page 14



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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