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أعزائي أولياء األمور،

يسعدني أن أرحب بكم في إصدار آخر من النشرة اإلخبارية لويستمنستر
ومشاركة أخبارنا وإنجازاتنا معكم.

آمل أن تستمتع بالقراءة. 
التقييم: الفصل األول  قيد التنفيذ بطرية جيدة  ، لذلك تتجه أفكارنا اآلن بشكل
متزايد نحو التقدم الذي يحرزه طالبنا - وسيحرزونه - مع بداية العام. أكمل كل
من KG1 و KG2 تقييم GL األساسي ، وامتحانات التقدم عبر اإلنترنت من
الصف الثالث إىل الصف العاشر في اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم.

تمكن المعلومات التي تلقاها المعلمين من تحديد األهداف. سيتم مراقبة
تقدمهم مقابل هذه األهداف.

CAT4: كجزء من سعينا المستمر لتزويد طفلك بأفضل فرص الحياة الممكنة ،
سيخضع طالب الصف 3،5،7 و 9 لتقييم CAT4 في منتصف نوفمبر.

تزودنا اختبارات القدرات المعرفية (CATs) بمعلومات دقيقة عن قوة ابنك /
ابنتك ، التعلم التفضيالت ومجاالت التطوير.

سيساعد هذا المعلم في دعم ابنك / ابنتك ، مؤكًداو يمكّنهم تمن إطالق
إمكاناتهم.

IBT: اختبارات تحديد المستوى الدولية (IBT) باللغتين العربية (أ) و (ب)
سُتعقد عبر اإلنترنت لطالب الصفوف السادس والثامن والتاسع.

رسالة من مسؤلة قسم اإلختبارات واإلمتحانات

األحد8نوفمبر لقاء مع مديرة المدرسة

االثنين 9 نوفمبر  جلسة سؤال وجواب

مع رئيسة المرحلة االبتدائية

عيادة اولياء أمور المرحلة  الثانوية -

جميع المراحل

الثالثاء -10 نوفمبر جلسة أسئلة وأجوبة

مع رئيس قسم اللغة العربية والتربية

اإلسالمية

ورشة المفردات العلمية

أهمية وجود أصدقاء جيدين ألطفالنا -

تعزيز أسبوع الصداقة - مع عيادة

المشورة

         األسبوع الذي يبدأ   8نوفمبر 

عنوان األسبوع 

اليوم العالمى للعلوم



إنه تقييم إلزامي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ومن المقرر إجراؤه في هذه التواريخ

الصف السادس - 24 نوفمبر 2020

الصف الثامن - 25 نوفمبر 2020

الصف التاسع - 26 نوفمبر 2020

تم تصميم االختبار لتقديم تقييم شامل ألداء الطالب وقدراتهم. سيسلط التقرير الضوء عىل نقاط القوة والضعف

في أربع مهارات (القراءة والكتابة والتحدث واالستماع) ويمكن استخدامه كتدخل عالجي لتحسين تعلم اللغة

العربية.

Edexcel من كامبردج و A Level و AS ؛ شهادات IGCSE 2020 شهادات االمتحان الرسمي النهائي: يونيو

يمكن استالم الشهادة  من مكتب استقبال المدرسة بين الساعة 2:00 ظهرًا و 4:00 مساًء من األحد إىل األربعاء

وبين الساعة 1:00 و 3:00 بعد الظهر يوم الخميس.

بدالً من ذلك ، يمكن لطفلك استالمها مني إذا كان يذهب إىل المدرسة.

استمارات التسجيل في االمتحانات (يونيو 2021): إذا كان طفلك في الصف 10 و 11 و 12 ، فيرجى البحث عن

نموذج التسجيل في االختبار ، والذي سيتم إرساله إىل عنوان بريدك اإللكتروني بحلول منتصف ديسمبر.

شاكرا لكم عىل دعمكم المستمر.

مع جزيل  الشكر

مارثا فيشرى

 مسؤلة قسم اإلختبارات واإلمتحانات



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 التقويم المستقبلية:

https://sites.google.com/gemswsr.net/primary-newsletter-week-10/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
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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:

KS3(Grade 6 & 7) – https://sites.google.com/gemswsr.net/1st-november-5th-november-2020/home
 
KS4(Grade 8-10) – https://sites.google.com/gemswsr.net/1stnovember-5thnovember2020/home

 
KS5(Grade 11 & 12) –https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home
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احتفال أسبوع العلوم في ويستمنستر

2020-2021

أسبوع العلوم: األحد 8 - الخميس 12 نوفمبر

يوم العلوم العالمي لليونسكو 2020: الثالثاء 10 نوفمبر

"COVID-19 الموضوع: "العلم من أجل المجتمع ومعه في التعامل مع

األحداث واألنشطة:

1. صنع ملصق عبر اإلنترنت: سيتم اختيار الملصق الفائز ليكون الملصق الرسمي لالحتفال بأسبوع العلوم الثانوي.
سيعلن المدرسون عن المنافسة أثناء التسجيل: في 2/11/2020 و الموعد النهائي 5/11/2020

2. التجمع الخاص ألسبوع العلوم الذي أجراه KS3 يوم اإلثنين الدرس 3 
& KS4 يوم الثالثاء بقيادة قسم العلوم.

KS3: السيدة أرشا
KS4: السيدة شروثي / السيد. ألفونسو

3. في الدرس ، مناظرة / منافسة لـ G6 / 7 و G8 / 9 وما فوق- المتأهلين للتصفيات النهائية سيتم اختيار كل فئة
للمناقشة مع بعضها البعض يوم األربعاء 11 من شهر نوفمبر.

إن خلق مناخ للتعايش  مع فايرس كورونا  COVID-19 هو طريقنا للخروج من الجائحة وتحقيق التنمية المستدامة.
 ال يمكن استبدال الوقود األحفوري بالكامل بالطاقة المتجددة خلق مجتمع أكثر استدامة

التعديل الجيني هو أفضل حل لمنع جائحة نقص الغذاء العالمي
يمكن استخدام إعادة التدوير بشكل أكثر فعالية لتقليل النفايات والتلوث.

مواضيع للمناقشة:

4. اختبار عبر اإلنترنت - سيتم مشاركة روابط االختبار مع فئات المرحلة الرئيسية المعنية جنًبا إىل جنب مع التجميع
وسيتم مراقبته في وجود مدرسين نموذجيين.

(flip grid / canva يمكن استخدام الشبكة مواقع مثل ) .5. مشاريع علمية  مع فيديو يشرح المشروع

6-وقت التفرغ للقرائة : سيتم  كل يوم من الساعة 2:00 مساًء إىل 2.20 مساًء بقيادة  معلمو المواد.
شارك كتابًا أو مقالة عبر اإلنترنت مع مدرسين نموذجيين كل يوم.

 سيعقد االختبار  كل يوم وسيحصل الفائزون عىل قسائم من أمازون
7. خاتمة أسبوع العلوم: ويستمنستر  تتحدث

(Dhanya & Renuka) األحد ، 1 نوفمبر - الموعد النهائي للمشاركة
األربعاء ، 4  (نوفمبر) - المسودة األوىل للكالم (جميع معلمي العلوم)

األحد 8 نوفمبر - 1يدير  الحدث (ألفونسو وإيما) 
األربعاء ، 11 نوفمبر - 2 يدير الحدث (ألفونسو وإيما)

8. األلعاب التفاعلية عىل اإلنترنت: األلعاب التفاعلية عىل اإلنترنت
يتم تقديم األلعاب بواسطة معلمي العلوم أثناء دروسهم كما تفعل اآلن الواجبات / المقدمات / المخططات.

https://education.abc.net.au/home?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_content=&utm_campaign=%5bchildren_sfmc_22_07_20_education%5d%3a125&user_id=2259f755e6c4338ba6d6f04e4bf58877ac2dad40e7bc0c923878687ace387206&WT.tsrc=email&WT.mc_id=Email%7c%5bchildren_sfmc_22_07_20_education%5d%7c125WTW_StoryA2_genre_CTA#!/games/-/science/all/interactive
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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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