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أعزائى أولياء األمور  ،

 

أتمنى أن تكونوا أنتم وعائالتكم في صحة جيدة.

 

رمضان كريم

أود في البداية أن أتمنى لكم جميًعا شهرًا كريماً سعيًدا وهادئًا. خالل هذه

األوقات  ، أصبح "الوضع الطبيعي" الجديد لدينا تجربة لم نواجهها من

قبل. عىل الرغم من هذه التحديات ، واصلنا في وستمنستر االزدهار ،

مما أدى إىل نجاحات مستمرة ، من خالل العمل بالتعاون مع حضراتكم

- شكرًا لكم. يتعامل معظم أطفالك مع التعلم عبر اإلنترنت ، وبالتالي

يتعاملون مع عدم رؤية األصدقاء أو المعلمين وجًها لوجه. إىل جانب

هذه التغييرات ، أصبح البعض اآلن صائمين أيًضا ، لذلك نحتاج إىل

التأكد من أننا نعلمهم طرًقا مختلفة للحفاظ عىل صحة الجسم والعقل

خالل هذا الشهر الكريم.

إليك بعض النصائح البسيطة للمساعدة في الحفاظ عىل سالمتك و

لياقتك أثناء الصيام:

• ابق رطًبا - يتكون جسم اإلنسان من حوالي 60٪ من الماء - بدونه ، ال

تعمل أجسامنا بشكل صحيح

• اختر خيارات األكل الصحي - الجوع يغرينا باالنغماس أو تناول األطعمة

السريعة والمريحة. األطعمة المصنعة غنية بالملح والسكر والدهون غير

الصحية ، مما قد يزيد العطش ويزيد الوزن

 

 

 

 

األحد 18 أبريل لقاء مع مديرة المدرسة
بدأ اجتماعات اولياء األمور

يوم الخميس لقاء األختبارات الخارجية
للمرحلة الثانوية للصفوف من العاشر

وحتي الثاني عشر   
 
 

 

         األسبوع الذي يبدأ 18 أبريل 2021 

عنوان األسبوع 

العلوم األنسانية

رسالة من نائبة مديرة المدرسة



 

• تناول الطعام والراحة وممارسة الرياضة بشكل استراتيجي - سيساعدك التخطيط ألنشطتك ووجباتك بعد اإلفطار عىل

تزويدك بالطاقة وإعدادك لليوم التالي من الصيام

الفصل الدراسى الثالث

كما تعلمون جميًعا ، هذا هو الفصل الدراسي األخير من العام الدراسي ، وستحدث أشياء كثيرة في جميع أنحاء المدرسة

خالل األسابيع الـ 11 القادمة. من فضلك ، هل يمكننا أن نطلب منك مراقبة التواريخ المهمة التي ستظهر عىل رسائلنا

اإلخبارية ولقاءات أولياء األمور ورسائل البريد اإللكتروني والرسائل النصية القصيرة وكالس دوجو  واألنظمة األخرى التي

نستخدمها في وستمنستر. ال نريد أن تفوتك أي مناسبة.

امتحانات نهاية العام والمراجعة

مع اقتراب العام الدراسي األكاديمي من نهايته واالمتحانات قاب قوسين أو أدنى ، يتناقش العديد من اآلباء حول أفضل

السبل لمساعدة أطفالهم عىل المراجعة.

فيما يلي بعض األفكار التعليمية حول أفضل السبل لمساعدة طفلك عىل المراجعة الفعالة لالمتحانات:

• أهم شيء هو التنظيم - حاول مساعدة طفلك عىل إنشاء جدول مراجعة كدليل.

• تجنب المراجعة لفترة طويلة من الوقت - الجلسات القصيرة في الوقت المناسب تكون دائًما أكثر فعالية.

• أفضل طريقة لمساعدة طفلك عىل التعلم هي مساعدته عىل التعلم بأنفسهم - يجب أن يشعروا بالثقة لطلب

المساعدة عندما يحتاجون إليها حًقا.

• تحدث إىل طفلك واسأله عن كيفية إجراء المراجعة

• يتعلم األطفال بطرق مختلفة وبسرعات مختلفة. الشيء المهم هو أن تصل إىل نقطة نهاية المراجعة ، لكن الرحلة هناك

يمكن أن تكون مختلفة.

نأمل أن يكون لديك عطلة نهاية أسبوع مريحة.

 

أطيب التحيات،

 

شبانة أمير باز 

 نائبة مديرة المدرسة

 



أعزائي أولياء األمور

رمضان كريم

 

بخصوص:

 إلجتماع اولياء األمور مع المعلمين لمناقشة تقرير نهاية الفصل الدراسي الثاني عبر األنترنت من 18- 29 أبريل

2021

  تحصيله والتقدم الذي أحرزه في الفصل الدراسي األول (عىل الرغم من عودة المدرسة إىل التعلم عبر اإلنترنت خالل

شهري فبراير ومارس). نحن نعلم أن اآلباء يقدرون الفرصة لقضاء وقت وجًها لوجه مع مدرس فصل أطفالهم ، حيث

يقيد الوضع الحالي والوباء وصولهم اليومي إىل معلم أطفالهم. تعد فرصة مثالية لآلباء لتلقي تحديث حول تحصيل

أطفالهم وتقدمهم ، ولمناقشة أي استفسارات قد تكون لديهم بشأن المناهج الدراسية أو أي تقييمات تم إجراؤها.

في ضوء الوضع الحالي ، سنعقد اجتماع مؤتمر أولياء األمور عن بُعد بدًءا من يوم األحد 18 أبريل (لمدة أسبوعين) ،

وسنستخدم إما "Microsoft Teams" في المرحلة األبتدائية أو Google Meets  في المرحلة الثانوية. سيتم تخصيص خانة

اليوم والوقت لكل طفل وإرسالها إليك من قبل مدرس الفصل الخاص بطفلك عبر البريد اإللكتروني. إذا لم يكن الوقت

المحدد مناسًبا ، فيرجى االتصال بمعلم الصف وسيحدد موعًدا مناسًبا للطرفين. نظرًا لتوقيت المدرسة في رمضان ،

ستتواصل كل أقسام المدرسة مع أولياء األمور حول كيفية تحديد المواعيد (الروضة ، و األبتدائي،  ، والثانوي والعربي

واإلسالمي)..

إذا كان لديك أي رسوم مدرسية متأخرة ، فُيطلب منك سداد جميع الرسوم المتاخرة، وإذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل

، فلن يتمكن معلم طفلك من تأكيد موعد إجتماع اولياء األمور الخاص بك أو إعطائك نسخة من تقرير نهاية الفصل

الدراسي الثاني الخاص بطفلك . يرجى توجيه أي استفسارات تتعلق بالرسوم المدرسية إىل قسم الحسابات.

إذا كنت تحتاج إىل ترجمة ، من العربية إىل اإلنجليزية ، أثناء االجتماع ، فيرجى االتصال بفصل طفلك أو مدرس النموذج.

ابق آمًنا.

تفضلوا بقبول فائق االحترام

 

نيكول هاينس

مديرة المدرسة

 

 



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-t3n1/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-t3n1/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/primary-newsletter-t3n1/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/21st-march-25th-march-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-march-25th-march-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/21st-march-25th-march-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home
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اآلباء واألمهات الذين يرغبون في تسجيل خدمة الحافالت للطالب، يرجى زيارة   المكتب الخاص بشركة الحافالت  المدرسية

داخل المدرسة

لخدمات الحافالت المدرسية

 

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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