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األحد 20 يونيو لقاء مع مديرة المدرسة

األثنين 21  يونيو : سؤال وجواب للمرحلة

األبتدائية

الثالثاء 22 يونيو: سؤال وجواب مع قسم

اللغة العربية

 

 
 

 
         األسبوع الذي يبدأ 20 يونيو  2021 

عنوان األسبوع 

 يوم األب

رسالة من مسؤولة التعليم والتعلم 

أظهرت الدراسات أن األطفال ذوي المعرفة المحدودة

للمفردات يحققون تقدًما أبطأ في القراءة والكتابة. زيادة

مفردات طفلك هو أمر يمكن أن تساعده  علي تحسينه

كولي امر  ، وستظل الفوائد مدى الحياة. فيما يلي بعض

األفكار المرنة التي يمكنك تجربتها في المنزل لدعم

طفلك:

 
التحدث معاً

يعد إجراء محادثات منتظمة مع طفلك أحد أقوى الطرق

لتحسين مفرداته. ال داعي ألن تشعر بأن هذا مصطنع ،

فقط خذ زمام المبادرة من ما يدور حولك وما يثير

اهتمامك أنت وطفلك.

 



1- األكل معاً. حاول أن تأكلوا وتتحدثوا سويًا دون أي مصادر تشتيت لالنتباه وثبت قاعدة "عدم

وجود شاشات عىل الطاولة" والتي تشمل اآلباء.

 

2. أثناء التنقل. استخدم رحالت السيارة كفرصة للتحدث. اختر مواضيع محببه لبدء المحادثات.
عىل سبيل المثال ، "ما هي القوى الخارقة التي ستختارها؟" ، "كيف يبدو يومك المثالي؟" ، أو "إذا

كنت ستذهب في عطلة ، فما المكان الذي ستختاره ولماذا؟".

 

3-المحادثة بعد مشاهدة برنامج. شاهد برنامجًا تلفزيونًيا مًعا واستخدمه كنقطة انطالق للتحدث.

 

4- تحدث عن األخبار. تحدث عما يحدث في العالم واسألهم عن رأيهم.

 

5. هل تعلم ...؟ قد يكون بدء محادثات مع المراهقين أمرًا صعًبا في بعض األحيان. يمكنك البدء
بمشاركة تجربة أو حقيقة أو حكاية قد تهمهم.

 

6. مشاركة النصائح. اسألهم عن رأيهم في شيء ما أو اطلب مشورتهم بشأن موقف أو مشكلة.
 

شجع عىل القراءة من أجل المتعة

 

القراءة من أجل المتعة تتيح ألطفالك الوصول إىل مجموعة واسعة من الكلمات واألطفال الذين

يقرؤون بانتظام هم أكثر عرضة لتطوير مفردات متنوعة.

 

1.  الحديث عن كتاب. تحدث عن قراءتك الخاصة. إنه ألمر قوي جًدا أن يرى طفلك ويسمع الكبار
وهم يتفاعلون مع الكتب ، ويقرؤون بصدق من أجل المتعة.

  

2. استعارة الكتب. قم برحالت منتظمة إىل المكتبة واستفد من كل ما هو معروض مجانًا ، بما في
ذلك المجالت والصحف وأقراص دي في دي والكتب الصوتية. حاول أن تجعل هذه الزيارات ممتعة

قدر اإلمكان حتى يكون البنك أو ابنتك ارتباطات إيجابية بالمكتبة.

 

3. تبادل األفكار. تحدث إىل اآلباء اآلخرين حول قراءة أطفالهم وشاركهم الموضوعات والنصائح
إلثارة اهتمامهم.

 

4. ابحث عن اإللهام. سواء كان ابنك المراهق قارئًا متعطًشا أو متردًدا ، فقد يكون من الصعب

العثور عىل كتب تناسب اهتماماته المتغيرة باستمرار. ابَق عىل اطالع دائم بأخبار األطفال وكتب

الشباب عبر اإلنترنت من خالل المراجعات والتوصيات ، أو استخدم تويتر لمتابعة مؤلفيهم

المفضلين للحصول عىل أخبار الكتب واألفكار ، أو ببساطة ادخل إىل متجر لبيع الكتب للتسوق عبر

منافذ البيع االإلكترونية.



 5. روايات مصورة. إذا كنت تكافح للعثور عىل أي كتب تهم طفلك ، فجرب القصص المصورة
والروايات المصورة. تذكر أن كل القراءة هي قراءة جيدة.

 
6. غير خيالي. ال تهمل األعمال غير الخيالية - حيث يفضلها بعض األطفال - وهي بنفس األهمية

لتطوير المفردات.

 
7. القراءة بصوت عال. اقرأ مع طفلك سواء كان في المدرسة االبتدائية أو في المدرسة الثانوية.

جرب مجموعة متنوعة من النصوص المختلفة ، بما في ذلك القصص اإلخبارية أو المجالت

الشيقة.

 
8. الكلمة المنطوقة. استمع إىل الكتب الصوتية أو الراديو مًعا. من المهم أن يسمع الشباب

كلمات جديدة تُقال بصوت عاٍل ، حيث يمكن أن يساعد ذلك في توضيح معناها.

 
شارك الفضول حول الكلمات

 
من المرجح أن يتعامل الشباب مع الكلمات الصعبة إذا كان لديهم فضول حول اللغة. أظهر لطفلك

أنك مهتم بالكلمات أيًضا.

 
.Pictionary و Boggle و Scrabble 1- العب األلعاب. العب ألعاب الكلمات كعائلة ، مثل

 
2. حكايات طويلة. في رحالت السيارة أو القطار ، العب ألعابًا مثل دقيقة واحدة فقط (حيث

تتحدث لمدة دقيقة واحدة عن موضوع ما دون تردد أو تكرار نفسك أو االنحراف عن الموضوع) ، أو

تعديل تنسيق البرامج التلفزيونية الشهيرة مثل هل أكذب عليك؟ (والتي تتضمن سرد "قصة"

مضحكة أو غير عادية من ماضيك ويجب عىل أفراد أسرتك أن يقولوا ما إذا كنت تقول الحقيقة أم

ال).
 

3. أفضل الكلمات. تحدث عن كلماتك المفضلة أو الكلمات غير العادية التي تواجهها.
 

4.تدريبات الكلمات. أظهر لطفلك أن البالغين يحتاجون غالًبا إىل التحقق من معنى الكلمة. ادعم
طفلك في استخدام القواميس الورقية عىل اإلنترنت ، وإذا كنت تحب لعب ألعاب الكلمات أو حل

الكلمات المتقاطعة ، فافعل ذلك مًعا.

 
 

أسماء صديقي

مسؤولة التعليم والتعلم



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/primarynewsletterterm3week9/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/primarynewsletterterm3week9/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/primarynewsletterterm3week9/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/13thjune-17thjune2021/home
KS4 - https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
KS5 -  https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-13jun-17th-june-2021/home

https://sites.google.com/gemswsr.net/13thjune-17thjune2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-13jun-17th-june-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-13jun-17th-june-2021/home




تسجيل لقاءات

 اولياء األمور

ع و سب أ في  ر  ست من وست

 
   لقاء مديرة المدرسة األحد 13 يونيو

 
 
 

https://gemseducation.zoom.us/rec/share/S93wquB8gXrus
3h2oGB8quUz82zGysQDkKybfDZeF8GTViwNT0xxlNiJPk1GF

A3T.33VkgjGefIg0slhD
 
ِ

https://gemseducation.zoom.us/rec/share/S93wquB8gXrus3h2oGB8quUz82zGysQDkKybfDZeF8GTViwNT0xxlNiJPk1GFA3T.33VkgjGefIg0slhD


 
تهانينا لوستمنستر علي تحقيق خمس نجوم في تقييم

جائزة رأس الخيمة للبيئة











 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
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·   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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