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أعزائى أولياء األمور،
يوم رياضيات عالمي

سعيد! احتفلت ويستمنستر  هذا األسبوع باليوم العالمي للرياضيات مع أسبوع كامل من
األنشطة التي تحدث في جميع أنحاء المدرسة �

الرياضيات موضوع شائع عبر ويستمنستر؛ سواء كان ذلك في الروضة األولى أو االبتدائية أو
الثانوية ، يحب األطفال االنخراط في التعلم الرياضي � هناك العديد من األسباب التي تجعل

الرياضيات موضوًعا
شائًعا في المدارس في جميع أنحاء العالم ، ال سيما في مجتمع ويستمنستر لدينا ؛ أعتقد أن

العامل األكبر هو أنه متماثل في كل اللغات.إنه ثابت عالمي. 
تفخر جيمس ويستمنستر  بتمثيل 65 جنسية مختلفة بين طالبنا البالغ عددهم اكثر من 3000  

طالًبا. بالنسبة للعديد من هؤالء الطالب ، اللغة اإلنجليزية ليست لغتهم األولى ، وبالتالي قد
يواجهون صعوبة أحياًنا في الوصول إلى مجاالت مناهج معينة. على الرغم من أننا قد نأتي

من أماكن مختلفة ونتحدث بألسنة مختلفة ، فإن 1 دائًما هي 1 و 2 دائًما �2
لكن الشيء الوحيد الذي يتغير هو كيفية تعليم األطفال الرياضيات. تختلف الطريقة التي تعلم

بها السيد مارتن الرياضيات عن الطريقة التي تعلمت بها الرياضيات ، والتي بدورها ستكون
مختلفة عن عدد اآلباء الذين تعلموا الرياضيات. كنتيجة مباشرة لذلك ، أود أن أقدم لكم

سياسة حساب ويستمنستر  الخاصة بنا للمرحلة األبتدائية. تشرح هذه السياسة بالتفصيل
المراحل المختلفة التي يجب أن يمر بها األطفال خالل وقتهم لتطوير فهم مفاهيمي آمن

للطريقة المكتوبة لكل من العمليات الرئيسية األربع. يمكن استخدام هذه السياسة لدعمك في
فهم أفضل لكيفية تعليم أطفالك في الفصول الدراسية والسماح لك بمواصلة ذلك عند متابعة

التعلم في المنزل.
السيدة آسا  نائبة رئيس KG1، والسيدة سواتي  قائدة تعلم الرياضيات في KS2   ، والسيدة

أندريا  قائدة تعلم الرياضيات في KS1  وقد قدمت هذه السياسة في ورشة عمل أولياء األمور
يوم الثالثاء. خالل هذه الجلسة ، شرحت  عملية استخدام الموارد الملموسة والتمثيالت

المصورة واألساليب المكتوبة لحل الحسابات في كل من العمليات األربع. بالنسبة
ألولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور ، قمت بتضمين روابط مباشرة إلى عروض الفيديو

التي تمت مشاركتها أثناء الجلسة والمتاحة اآلن على قناتنا على يوتيوب � لقد قمت أيًضا
بتضمين صورة للوحة المكتملة المستخدمة لنمذجة إضافية لكيفية تقدم االستكشاف الملموس

إلى التمثيل التصويري وطريقة الكتابة.

رسالة من نائب رئيس المرحلة األبتدائية

األحد 18 أكتوبر لقاء مع مديرة المدرسة

االثنين 19 أكتوبر المستوى A والتقديم

G11-12 بالجامعة ألولياء األمور من

الثالثاء - 20 أكتوبر الكتابة المشتركة /

الموجهة

الثالثاء 20 أكتوبر اجتماع PTA عن بعد.

 األسبوع الذي يبدأ18 أكتوبر 

عنوان األسبوع 

WSR MUN + يوم األمم المتحدة

أمسيات معلومات أولياء األمور



عندما نستخدم الكلمات الملموسة والمصورة والمجردة - الكلمات التي ستجدها مستخدمة بشكل متكرر في جميع
أنحاء سياسة الحساب الخاصة بنا وداخل الفصول الدراسية ، فإننا نشير إىل مختلف مراحل التمثيل واالستكشاف
لتطوير الفهم المفاهيمي الضروري لحل الحسابات بطالقة و سهولة. تُستخدم الموارد الملموسة في المثال األولي

للسماح لألطفال بإكمال الحساب عملًيا. ال يعني استخدام الموارد فقط أن األطفال قادرون عىل تحريك األرقام جسديًا
، ولكنه يعزز أيًضا فهمهم لقيمة كل رقم في الحساب. تتيح مرحلة التمثيل التصويري لألطفال استخالص وتمثيل

العملية التي اتبعوها باستخدام الموارد ، حيث يبدأون في وضع الطريقة عىل الورق. سيرى األطفال بسرعة الرابط بين
الموارد الملموسة والقيمة التي يخصصونها لهم وكيف سيتم ترتيب الطريقة المكتوبة. المرحلة األخيرة هي المرحلة
المجردة ، وهي الطريقة الرقمية المكتوبة التي يحتاج األطفال الستخدامها. وهذا يعني أن األطفال قد أظهروا فهمهم

المفاهيمي للعملية من خالل قدرتهم عىل حل الحسابات بنجاح باستخدام كل من الموارد الملموسة والتمثيالت
التصويرية. يمكن بعد ذلك تطبيق هذا التعلم باستخدام األرقام واألرقام إلكمال الحساب رسمًيا.

أثناء تقييماتنا ، بينما لم يتمكن األطفال من الوصول إىل الموارد التي نستخدمها في الفصل ، سيظل األطفال أحراًرا
في حل العمليات الحسابية بالطريقة التي يشعرون براحة أكبر معها - سواء كانت مصورة أو مكتوبة / مجردة. يتعلم

األطفال وفًقا لسرعتهم الخاصة ، وهذا يعني أنه إذا كان طفلك يستكشف بشكل مريح عملية حسابية في صورة ولكن
ال يزال يكافح من أجل جعل هذه الخطوة في الطريقة المكتوبة ، فال تقلق.

في حين أن سياسة حساب جيمس ويستمنستر هذه تستهدف في المقام األول االبتدائي ، يمكن أن تنطبق المفاهيم
المنسوجة طوال الوقت عىل األطفال في EYFS والثانوي أيًضا. تماًما كما يبدأ تعلم كل عملية باالستكشاف من خالل

موارد ملموسة ، كما هو الحال في رحلة التعلم الرياضي في KG1. سيبدأ األطفال في استكشاف العدد والشكل
والقياس من خالل دروس الرياضيات المعتادة. في هذا الوقت ، سيتعرض األطفال لمجموعة من الموارد التي تسمح

لهم بتطبيق معرفتهم التي تم تدريسها في لعبهم المستقل (عىل سبيل المثال ، قبل أن يُتوقع منهم كتابة 6 ، يجب
أن يعرفوا ما هو 6 وأن يكونوا قادرين عىل تمثيل هذا بمجموعة من الطرق المختلفة).

ثم يمتد التعلم أيًضا إىل المرحلة الثانوية عندما يمتد فهمهم الجبري أيًضا ؛ لحل هذا النطاق من الحسابات المعقدة
والموسعة بشكل متزايد ، سيحتاج األطفال إىل فهم مفاهيمي أساسي عميق وآمن لجميع العمليات ويكونوا قادرين

عىل فهم الصيغ والمعادالت المعقدة التي يتعين عليهم حلها. إىل جانب ذلك ، ستكون هناك ضرورة الستخدام

المفردات الصحيحة في جميع األوقات لشرح التفكير الرياضي وفهم األسئلة المجردة.

تم إرفاق سياسة احتساب WSR من قبل لتتمكن من مراجعتها في وقت فراغك. إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص
هذا ، أو تحتاج إىل مزيد من التوضيح ، فيرجى االتصال:

,(KG1/EYFS: Ms. Asa Asavari.d_wsr@gemsedu.com 
KG2 and Grade 1/KS1: Ms. Andrea Andrea.d_wsr@gemsedu.com 
Grades 2, 3, 4 and 5/KS2: Ms. Swati Swati.k_wsr@gemsedu.com 

,(Primary: Mr. Harley Harley.g_wsr@gemsedu.com 
Grade 6 and 7/KS3: Mr. Prince Princegeorge.p_wsr@gemsedu.com 

Grade 8, 9 and 10/KS4: Ms. Omnia Omnia.b_wsr@gemsedu.com 
Grade 11 and 12/KS5: Mr. James James.o_wsr@gemsedu.com

يرجى االستمرار في استكشاف الرياضيات مع أطفالك ، باستخدام مجموعة واسعة من الموارد التي يمكنك الوصول
إليها: كتب التدريب ، و Rock Star Maths لممارسة جدول األوقات ، و MyIMaths ، و SAMLearning ، و

.WSR وسياسة الحساب األساسية الخاصة بنا في ، GCSEPod

تحياتى،

هارلي جولدر
مساعد رئيس المرحلة االبتدائية



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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أخبار المرحلة األبتدائية
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-week-7/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



Page 6

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

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

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

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

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.

ً بالذكريات الرائعة! ً ومليئا ً ومفيدا يوم األحد 27 سبتمبر ، من فضلك ال تنس أن تقول "شكراً" لكل معلميك الذين جعلوا وقتك في المدرسة ممتعا

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/ks3-11thoct-15thoct2020/home
صف10-8:

https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter-week-of-11thoct/home
-    صف 12-11:

https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home
Thank you
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مبروك للمتسابقين النهائيين في

تحدى القراءة العربية

� !2020                 

 
     زياد صبري 
      صفاء احمد 
       إيمان ناجي



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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