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أعزائي أولياء األمور والطالب ،
السالم عليكم.

التعليم هو أداة مدى الحياة وهو
شيء ال يتوقف أبًدا. نحن

نتعلم دائما. عن
أنفسنا والعالم من حولنا واكتساب المعرفة والمهارات على طول الطريق لتحسين حياتنا.

تقدر وستمنستر التعليم لطالبنا
وموظفينا وأولياء األمور. كقادة

، نتحمل مسؤولية ضمان تعليم معلمينا وتزويدهم بأحدث االتجاهات واالستراتيجيات
التعليمية ، بحيث يتعلم طالبنا المحتوى والمهارات الحالية والتي تتماشى مع متطلبات عالمنا

المتغير باستمرار. يعد التأثير األخير لفيروس كورونا على التعليم والطريقة التي ندرس بها الطالب
، مثاالً رئيسيًا على قيام المعلمين بتكييف وتطوير مهارات واستراتيجيات جديدة ألنفسهم وطالبهم

، لضمان استمرار رحلة التعلم.
من خالل العمل مع أولياء أمورنا ، نسعى جاهدين إلبقاء أولياء أمورنا على اطالع ومواكبة للمنهج

واستراتيجيات التدريس وتطوير فهم لكيفية تعلم الطالب. من
خالل ورش العمل الخاصة باولياء األمور في وستمنستر(باللغتين اإلنجليزية والعربية) ، نشارك

عملية التدريس والتعلم ، ونطور فهم أولياء األمور ومعرفتهم بالمواد / مجاالت التعلم ونقدم 
 نصائح ألولياء األمور لدعم أطفالهم في المنزل. لقد قدمنا   بالفعل ورش عمل ألولياء األمور في

مجال علم الصوت ، والمدينة التعليمية ، وهناك العديد من ورش العمل الممتعة القادمة. إذا عملنا
جميعًا معًا للتواصل ومشاركة المسؤولية في تعليم طالبنا ، فسننجح جميعًا في رفع مستويات

تحصيل طالبنا.
نحن نرسل لكم بانتظام، معلومات

وروابط حول ورش العمل األسبوعية ألولياء األمور وكذلك المتحدثين الخارجيين. يرجى االنضمام
إلينا في ورش عمل أ,لياء األمور األسبوعية لتطوير فهمك

لمنهجنا حتى تتمكن من دعم طفلك في رحلة التعلم الخاصة به.
أطيب التحيات

 
إيلنا جيفرس

نائب رئيسة المرحلة االبتدائية

رسالة من نائب رئيس المرحلة األبتدائية

 

األحد لقاء مع مديرة المدرسة

فهم IGCSE لصف ثامن وتاسع

الثالثاء سؤال وجواب مع رئيسة المرحلة

األبتدائية

الثالثاء: سياسة حساب الرياضيات

 األسبوع الذي يبدأ11 أكتوبر 

عنوان األسبوع 

اسبوع الرياضيات العالمى 

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 ، يرجى العثور عىل رابط النشرة اإلخبارية األسبوعية الخاصة بنا .هنا ، يمكنكم الوصول إىل

الرسائل ، وقراءة الرسائل المهمة ، ومراجعة وثائق المناهج الدراسية والتخطيط مسبًقا ألحداث التقويم المستقبلية:

https://sites.google.com/gemswsr.net/primary-newsletter-week-6

 يرجى التأكد من قراءة الرسالة المهمة المتعلقة بخطط إعادة الفتح عىل صفحة "الرسائل" في رسالتنا اإلخبارية. هناك أيًضا

الكثير من المعلومات حول احتفاالت "األسبوع العالمي للرياضيات" األسبوع المقبل - يرجى اإلطالع عىل النشرة اإلعالنية

لالستعداد ألنشطتنا اليومية! مع التطور التقني الذي يشهده القطاع التعليمي في الدولة، ونظراً للظروف التي يمر بها العالم

بسبب جائحة كوفيد 19، تغيرت أساليب التعليم والتعلم، وأصبحنا نشاهد الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها

المعلمون والمعلمات للتكيف مع المتغيرات ومتطلبات هذه المرحلة، متابعين دورهم الريادي في صناعة أجيال الغد...من

هنا ندعوكم جميعاً للمشاركة في استبانة تهدف إىل إبراز أهمية المعلم وتعزيز دوره الريادي في مجتمعنا.

https://forms.gle/Jrj3HYKEg9nM4fMA6: إن آراءكم ومقترحاتكم القيمة مهمة جداً، لكي نعمل سوياً عىل دعم معلمينا

بأفضل الطرق، نحن نقدر حًقا تفهمكم ودعمكم للمدرسة خالل هذه األوقات الصعبة ، ويرجى التأكد من أن المدرسة

ستواصل اتباع أفضل ممارسات الصحة والسالمة وفًقا لتوجيهات سلطاتنا الوطنية لضمان رفاهية طالبنا ومجتمعنا

المدرسي.  شكراً جزيالٌ

أخبار المرحلة األبتدائية
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أخبار المرحلة الثانوية

أعزائي أولياء األمور والطالب ،

سنحتفل بيوم المعلم في مدرسة جيمس وستمنستر رأس الخيمة  يوم األحد 27 سبتمبر. عىل عكس العام الماضي ، عندما امتألت الممرات والفصول

الدراسية بالطالب والمعلمين المتحمسين لتبادل الهدايا والتحية الحارة ، سيكون هذا العام تجربة مختلفة تماًما بسبب القيود التي فرضها علينا جائحة

الكورونا. ومع ذلك ، ستسعى المدرسة كما هو الحال دائًما لضمان منح طالبنا فرصة لقول "شكرًا" لمعلميهم المحبوبين والمحترمين.

يوم المعلم هو مناسبة سنوية خاصة للغاية يتم االحتفال بها في جميع أنحاء العالم لتكريم المعلمين وتمكينهم وتقديرهم. عالوة عىل ذلك ، يسلط اليوم

الضوء أيضاً عىل مهنة التدريس في جميع أنحاء العالم ويلفت االنتباه إىل صوت المعلمين في كل مكان. واألهم من ذلك ، أنه يوفر للطالب وأولياء األمور

الفرصة للتعبير عن امتنانهم وتقديرهم للعمل الرائع الذي يؤديه المعلمون عىل أساس يومي.

نتذكر جميعاً معلمينا المميزين - من روضة األطفال إىل الجامعة وما بعدها. بالنسبة لي ، كان من بين هؤالء المدرسين المتميزين السيدة نيا في المرحلة

االبتدائية لتشجيعها وابتسامتها الدافئة كل صباح ، والسيد جافني لهدوئه وروح الدعابة ودعمه خالل وقت التدريس والدكتور إيوانيس أثناء دراستي

العليا في الجامعة لكونه مصدر إلهام. إن التأثير الذي يحدثه هؤالء المعلمون المتميزون في حياتنا له انطباع دائم ويمنحنا بال شك القوة والشجاعة لنطمح

ألن نكون أفضل ما يمكن أن نكونه في ما نقوم به. تدوم هذه الذكريات العزيزة إىل األبد وتشكل خياراتنا في الحياة.

يوم األحد 27 سبتمبر ، من فضلك ال تنس أن تقول "شكراً" لكل معلميك الذين جعلوا وقتك في المدرسة ممتعاً ومفيداً ومليئاً بالذكريات الرائعة! أخيراً

، شكراً جزيالً لجميع طالبنا من جميع المعلمين في وستمنستر ، لجعل كل يوم مليئاً بالضحك والمتعة واإلثارة.

أتمنى للجميع يوماً سعيداً للمعلمين.

ضياء الرحمن

نائب رئيس المرحلة الثانوية

 

روابط رسالة المرحلة الثانوية لهذا األسبوع:

صف 7-6:

https://sites.google.com/gemswsr.net/ks3-4thoct-8th-oct2020/home

صف10-8:

https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter-week-of-4th-oct/home

-       صف 12-11:

https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home

Thank you
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صور األسبوع
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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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