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اآلباء األعزاء،
لقد جعلنا الوباء وآثاره المدمرة جميًعا ندرك مدى تأثير العلم الكبير عىل

المجتمع. كأطباء وعلماء وصانعي سياسات في المستقبل ، من المهم أيًضا
أن يشارك أطفالنا في هذه المناقشات. يحتفل العاشر من نوفمبر باليوم
العالمي للعلوم من أجل السالم والتنمية والذي يسلط الضوء عىل الحاجة

إىل إشراك الجمهور في المناقشات حول القضايا العلمية الناشئة. موضوع

هذا العام هو موضوع يمكننا جميًعا أن نتعلق به ونقدره ، "العلم من أجل
المجتمع ومعه في التعامل مع الوباء العالمي".

في WSR ، تم االحتفال بأسبوع العلوم بحماسة حيث شارك الطالب في
مجموعة متنوعة من األنشطة. كان الهدف الرئيسي لهذا األسبوع هو حث
الطالب عىل التفكير في الوضع المتأزم والتوصل إىل حلول قصيرة المدى

وطويلة األجل كمواطنين في العالم. لقد شهدنا أفضل ما في اإلبداع
والتفكير خارج الصندوق. شارك الطالب في المناقشات التي تركزت حول
هدف التنمية المستدامة لألمم المتحدة والذي تم تصميمه ليكون "مخطًطا

لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع".
تطلبت بعض األنشطة األخرى من الطالب عمل ملصقات حول البقاء آمًنا

أثناء الوباء وإعادة تصميم مناطق المدرسة لجعلها أكثر صداقة للبيئة. كما
DEAR يرمز .DEAR Time  قمنا بإعادة تقديم  وقت القرأة المعروف بأسم
إىل Drop Everything And Read أى أٌترك كل شئ وإقرأ. حيث شاركنا

محتوى القراءة الخاص بالعمر مع الطالب واستبيانًا للتحقق من الفهم.
مهارات القراءة مهمة جًدا للطالب النجاح في المدرسة ألنها تتيح لهم

الوصول إىل اتساع المناهج الدراسية وتحسين مهارات االتصال واللغة
لديهم.

رسالة من  قائد المرحلة اإلعدادية

العيد الوطنى

األحد29 نوفمبر لقاء مع مديرة المدرسة

االثنين 30 نوفمبر  جلسة سؤال وجواب

مع رئيسة المرحلة االبتدائية

         األسبوع الذي يبدأ22نوفمبر 
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يهتم األطفال بطبيعة الحال بالعلوم والهندسة منذ صغرهم. يمكن للفهم الراسخ لمفاهيم وممارسات العلوم أن يعزز حب
البحث مدى الحياة. قد ينتهي أسبوع العلوم لسنة أخرى ،

لكن شغفي بالعلوم الذي رأيته في عيون الطالب سيجعلني أستمر في العشر سنوات القادمة! كآباء ، شجع طفلك دائًما
عىل طرح أسئلة عن الكيفية ولماذا والحفاظ عىل نار الفضول والتساؤل دائًما.

أتمنى لك يوم وطني سعيد. أتمنى أن تقضي عطلة نهاية أسبوع طويلة مع أصدقائك وعائلتك.ُدمُتم سالمين .
مع تحياتي،

ريا لورانس



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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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
https://sites.google.com/gemswsr.net/primary-newsletter- :التقويم المستقبلية

week-13/home
 

قمنا بإعداد اختبار قصير ممتع يمكن ألولياء األمور والطالب المشاركة فيه لزيادة تعزيز قراءة النشرة
اإلخبارية لدينا. ، سيتم تقديم 10 أسئلة كل أسبوع حول النشرة اإلخبارية للمرحلة االبتدائية :

   https://forms.gle/rDGbfKgH3F7gdVAU9 ستحتاج إىل البحث من خالل النشرة اإلخبارية للعثور
ً ب أولياء األمور و الطالب الحاصلين عىل أعىل عىل اإلجابات وإكمال االختبار ،و سيتم االحتفال أسبوعيا

الدرجات عىل صفحة "Scavenger Hunt" في النشرة اإلخبارية.

 
نشكركم عىل جميع مالحظاتكم من استطالع اآلراء عبر النشرة اإلخبارية الذي تمت مشاركته األسبوع الماضي.

نحن نقوم بالنظر في تعليقاتكم ونأمل أن يكون لدينا العديد من اقتراحاتكم بشأن إصدار األسبوع المقبل!
 قم بالتركيز معنا  لمزيد من التحسينات اإليجابية!

مع جزيل الشكر،
 

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
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أخبار المرحلة الثانوية
أعزائي أولياء األمور والطالب ،

 

روابط رسالة المرحلة الثانوية لهذا األسبوع:

.Here are the newsletters for this week

KS5 - https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home

KS4 - https://sites.google.com/gemswsr.net/22nd-november-26th-november-20/home

KS3 - https://sites.google.com/gemswsr.net/22thnovember-26thnovember2020/home

مع جزيل الشكر

ويستمنستر
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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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