
 WSR IN A WEEK
  الخطاب الخامس والثالثون                        األسبوع الذي يبدأ 6 يونيو 2021

T e l e p h o n e :  + 9 7 1  7  2 0 3  5 9 9 9                    
www.gemswestminsterschool-rak.com 
https://www.facebook.com/GEMSWestminsterSchool.RAK/

 

أعزائي أولياء األمور

 

لقد كان هذا العام الدراسي بالتأكيد مليًئا بالتحديات والتغيير

واالبتكار. إنها سنة ال مثيل لها ، وبالتأكيد ستدرج في كتب

التاريخ ألسباب متنوعة. من التدريس عبر اإلنترنت ، المباني

المدرسية الفارغة ثم نموذج التعلم المدمج ؛ مع فقاعات

الفصل والتعلم عبر اإلنترنت وجهاً لوجه في نفس الوقت.

ولكن إىل جانب هذه التحديات والتغييرات ، جاءت فترة من

االبتكار والتكيف لمعلمينا وأطفالنا. أظهر األطفال مرونة

مذهلة ومثابرة ، باإلضافة إىل تطوير مهاراتهم في تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت إلكمال التعلم عبر اإلنترنت. وهذا

يعني أيًضا أن أجهزة األي باد وأجهزة الكمبيوتر المحمولة

أصبحت اآلن امتداًدا للدروس وتعمل عىل إثراء خبرات تعلم

.األطفال

 

 

األحد 6 يونيو لقاء مع مديرة المدرسة

األثنين 7 يونيو : سؤال وجواب للمرحلة

األبتدائية

الثالثاء 8 يونيو: سؤال وجواب مع قسم

اللغة العربية

 

 
 

 
         األسبوع الذي يبدأ 6 يونيو  2021 

عنوان األسبوع 

أسبوع األختبارات

رسالة من نائبة رئيسة المرحلة األبتدائية



 

مع اقتراب العام الدراسي من نهايته ، نحتفل بكل اإلنجازات والخطوات التي قطعناها. دائًما ما يكون

الجزء المثير من الفصل الدراسي الثالث هو األيام االنتقالية ، حيث يتذوق األطفال القليل من التعلم

الذي ينتظرنا في المستقبل. لديهم الفرصة لمقابلة بعض المعلمين من الصف التالي ، ولكن هذا ال

 .يعني أن المعلم في يوم االنتقال سيكون معلمهم في العام الدراسي المقبل

 

سيقوم األطفال بأخذ عينات من مجموعة متنوعة من الدروس المقدمة في العام المقبل وسوف

يقضون بعض الوقت في مناقشة التغييرات التي ستحدث في الصف الجديد. األطفال لديهم فرص

لمناقشة مخاوفهم ومشاركة ما يتطلعون إليه العام المقبل. نحن نضمن أيًضا أن يسمع األطفال من

أقرانهم في الصف التالي ، حيث يشاركون رحلة التعلم الخاصة بهم وخبراتهم من خالل مقاطع الفيديو

في وقت التجمعات. يعد هذا أكثر أهمية من أي وقت مضى ألطفالنا هذا العام ، حيث نحتاج إىل

الرعاية واالستمرار في بناء ثقة األطفال وإثارتهم بشأن المدرسة وتعلمهم. يعد إعدادهم للمستقبل

.والعام الدراسي الجديد الوشيك محوًرا رئيسًيا لنا في األسابيع المتبقية من هذا العام الدراسي

إنه دائًما فصل دراسي ثالث مزدحم للغاية مع التقييمات النهائية والحصول عىل كل التعلم للعام

!! الدراسي المكتمل. نحن نعلم أن هذا وقت قلق ، لكن لدينا أيًضا الكثير لنحتفل به ونفتخر به

 

".مع كل خطوة نخطوها ، نكتسب القدرة عىل التحمل ، وهذا شكل من أشكال الشجاعة"

شارلينا جاكسون -

 

شكرا مع تحياتي 

 
الينا جيفرز

نائبة رئيسة المرحلة األبتدائية

 



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-term-3-news/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-term3-week7/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/primary-newsletter-term3-week7/home


Page 4 

أخبار المرحلة الثانوية

أعزائى أولياء األمور 

 
برجاء اإلطالع عىل روابط رسالة المرحلة الثانوية لهذا األسبوع:

KS3 - https://sites.google.com/gemswsr.net/30th-may-3rd-june2021/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/16th-may-20th-may-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home


تسجيل لقاءات

 اولياء األمور

ع و سب أ في  ر  ست من وست

 
   لقاء مديرة المدرسة األحد 30 مايو 

 
https://gemseducation.zoom.us/rec/share/Kq3UMAQ
SiGZSR5xaYDBH998m2hZMV3jyMgq63GmShSw2t4Ttb

ZM1W62WZYSgP1bs._Gb206EVx2BpOoDo
 
 
ِ

https://gemseducation.zoom.us/rec/share/Kq3UMAQSiGZSR5xaYDBH998m2hZMV3jyMgq63GmShSw2t4TtbZM1W62WZYSgP1bs._Gb206EVx2BpOoDo








 أحصل علي خصومات علي الرسوم المدرسية
من 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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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

Page 13



Page 14



·   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

Page 15


