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            الخطاب الرابع                                              األسبوع الذي يبدأ 20 سبتمبر

 أعزائي أولياء األمور
 

عام دراسي جديد والكثير مختلف بالفعل.
لدينا مديرة جديدة ، السيدة نيكول ، ونائبة مدير جديدة ، السيدة شبانة وطريقة جديدة

تماًما للتعلم ، سواء كانت مختلطة أو عن بعد.
ً من الصعودوالهبوط ، وكان الهبوط بشكل أساسي فترة الغياب ً حقيقيا لقد كان عاما
الطويلة عن المدرسة بسبب جائحة الكوروناالعالمي. تعتبر النتائج قياسية التي حققتها

.IGCSE و A وستمنستر في كل من امتحانات المستوى
في المرحلة الثانوية ، يبدأ عمالمتحان الصفوف 10 و 11 و 12 عىل الفور ، والعمل من
خالاللمناهج الدراسية ومعالجة المفاهيم الخاطئة وتوفير التدخل المستهدف عند
الضرورة. كما نعمل بجد لضمان ارتياح جميع الطالب للحضور إىل المدرسة بعد فترة

طويلة من الغياب. هذا باإلضافة إىل الصدمة والضغوط الناتجة عن االختبارات الملغاة
والعملية التي تلت ذلك سيكون لها تأثير عىل صحتهم العامة وعقليتهم. في

فريقنا الرعوي لدينا مجموعة من المهنيين المستعدين للمساعدة في أي مخاوف أو
ضغوط  قد يشعر بها الطالب.

بالنسبة للصفوف 6 و 7 و 8 و 9 ، بدأ الفصل الدراسي األول وما إذا كانوا قد اختاروا
التعلم المدمج أو عن بعد ، فنحن نركز عىل ضمان تلبية جميع متطلبات المناهج

الدراسية وأن يشعر جميع الطالب بالدعم
سواء في المنزل أو في المدرسة.

لدينا اجتماعات دوريه رائعه ألولياء األمور عبر اإلنترنت حيث يسعدنا تقديم الدعم
والمساعدة في أي مشكلة واجهتها. سنعلن عن قائمة باالجتماعات والموضوعات
المستقبلية ، يرجى إبالغنا إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من العناصر أوالمجاالت

التي تهمك ، كما هو الحال دائًما ، يسعدنا تقديم هذه الخدمة.
نحن ، كما هو الحال دائًما ، نعتمد عىل دعمك وصبرك ومرونتك حيث اعتدنا عىل طرق
العمل الجديدة هذه ومتطلبات التكنولوجيا للطالب وأولياء األمور والمعلمين. نتطلع إىل
وقت في المستقبل غير البعيد حيث يمكننا الترحيب بعودة جميع طالبنا إىل

المدرسةورؤية كل وجوههم المبتسمة السعيدة مرة أخرى.
 

افضل األمنيات.

 
مارتن بوفيدا
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عام دراسي جديدمليئ باألمور الجديدة
 األحد 20 سبتمبر صف 11 و 12

األثنين 21 سبتمبر عربي وتربية اسالميه

الثالثاء 22 سبتمبر الصفوف من 8 - 10

األحد 29 سبتمبر صف 7-6

األسبوع الذي يبدأ 20 سبتمبر

 

عنوان األسبوع

أسبوع الخير
أمسيات معلومات أولياء األمور
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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 في .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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مساء الخير أولياء األمور الكرام ، 

لقد كان أسبوًعا آخر مثيرًا هنا في المرحلة االبتدائية ، سواء في المدرسة أو في التعلم عن بعد. في هذا األسبوع ، واصل

أطفال الروضة األوىل والثانية جلساتهم اليومية ، وبدأ الصف األول والصف الخامس التعلم المدمج في المدرسة وعبر

اإلنترنت بينما واصلت الصفوف الثاني والثالث والرابع التعلم عن بُعد. في األسبوع المقبل ، يسعدنا أن نعلن أننا سنقوم

بدعوة طالب الصف الثاني والثالث والرابع لبدء برنامج التعلم المدمج أيًضا. هذا يعني أن الصفوف 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ستكون

جميعها في التعليم المدمج. يرجى التأكد من أنك كنت عىل اتصال بمعلم الفصل الخاص بطفلك والذي سيخبرك إذا كان

ً لوجه في المدرسة وأي األيام طفلك في المجموعة 1 أو 2 (سيحدد هذا أيام األسبوع التي سيحضر طفلك فيها التعلم وجها

سيستمر فيها تعليم عىل االنترنت). سيكون أطفال المجموعة 1 في أيام األحد واالثنين في المدرسة و المجموعة 2 في أيام

الثالثاء واألربعاء والخميس.

 الرجاء العثور عىل رابط النشرة اإلخبارية األسبوعية. هنا ، يمكنك الوصول إىل  الرسالة األسبوعية ، وقراءة الرسائل المهمة ،

ومراجعة وثائق المناهج الدراسية والتخطيط ألحداث التقوبم المستقبلية: 

 https://sites.google.com/gemswsr.net/primary-newsletter-week-3/home

سنرحب بالعودة إىل المزيد من الطالب إىل المدرسة اعتباًرا من األسبوع المقبل ، وبالتالي ، سيعود بيع الزي المدرسي إىل

عمليات الشراء عبر اإلنترنت فقط اعتباًرا من يوم األحد 20 سبتمبر. سيكون بيع الزي الرسمي مفتوًحا فقط يوم الخميس 17

سبتمبر 2-6 مساًء ويوم السبت 19 سبتمبر من 8 صباًحا حتى 6 مساًء. يرجى التأكد من حجز موعدك عبر اإلنترنت لزيارة

متجر الزي المدرسي. نود أن نتمنى لكم جميًعا عطلة نهاية أسبوع مريحة وهادئة مع عائالتكم. 

دمتم سالمين.

أخبار المرحلة األبتدائية
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أخبار المرحلة الثانوية



Page 7of 14

أخبار قسم اللغة العربية
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االحد 13 سبتمبر –األول روضة
األثنين 14 سبتمبر الثاني روضة والصف األول/ ورشة عمل التربيه االسالميه 

الثالثاء 15 سبتمبر الصفوف 5-2
 األحد 20 سبتمبر صف 11 و 12 

األثنين 21 سبتمبر عربي وتربية اسالميه
الثالثاء 22 سبتمبر

الصفوف من 8 - 10

األحد 29 سبتمبر صف 7-6

اهم التواريخ بسبتمبر
أمسيات معلومات أولياء األمور

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 9 of 14

صور ويستمنستر
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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
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برنامج مكافأت جيمس
أعزائي أولياء األمور ،

إذا لم تكن قد قمت بتحميل البرنامج  بالفعل يرجى التأكد من تحميل برنامج مكافأت
جيمس الخاص .

عملية التسجيل. التطبيق متاح في متاجر االندرويد واالبل

/http://www.gemsrewards.com.

·   تحديثات عىل موقع المدرسة
• هل اضعت الطبعة السابقة

من النشرة اإلخبارية لدينا؟ يتم اآلن تحميل جميع عىل موقعنا عىل االنترنت:

http://www.gemswestminsterschool-rak.com/for-parents/policies-forms-handbook-
/and-newsletters/newsletters

• لم تقرأعن خطاب؟ جميع الرسائل المرسلة إىل المنزل موجودة اآلن
http://www.gemswestminsterschool-rak.com/for- :عىل موقعنا عىل اإلنترنت

/parents/letters
• 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

تواريخ الفصول الدراسية


