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أعزائى أولياء األمور,

مرحًبا بعودتكم ، أتمنى أن تكونوا قد حصلتم عىل عطلة ربيعية مريحة.

يمتد الفصل الثالث إىل 11 أسبوًعا ، وفي ذلك الوقت ، هناك الكثير من

التعلم واألنشطة والفعاليات والتقييمات التي ستتم قبل العطلة

الصيفية ، لذلك من المهم للغاية أن يذهب طفلك إىل المدرسة كل يوم

، لذلك ال يفوتهم! من فضلك ال تحجز أي عطلة إال بعد الخميس 2

يوليو. 

سيكون موضوع هذا األسبوع هو رمضان ، ونتوقع أن يبدأ شهر رمضان

المبارك في 12 أبريل (حسب رؤية القمر). تم إرسال مواعيد رمضان

لجميع اآلباء في األول من أبريل ، يرجى قراءة الرسالة بعناية. باإلضافة

إىل ذلك ، سيرسل لك كل من االبتدائية والثانوية خطابًا لتأكيد الجدول

الزمني وأنماط التعلم لكل درجة.

1. ما هو رمضان؟

يصوم المسلمون في جميع أنحاء العالم خالل ساعات النهار ، مما يعني

أنهم يمتنعون عن األكل أو الشرب طوال مدة صيامهم. فاألوالد

والحوامل وكبار السن والمرضى أمثلة عىل المعفيين من الصيام.

باإلضافة اىل الصيام ، فإن المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان

يزيدون أيًضا في األعمال التعبدية الروحية مثل الصالة والصدقة وتقوية

الروابط األسرية.
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لماذا الصيام

الصوم ركن من أركان اإلسالم الخمسة. الهدف الرئيسي للصيام هو زيادة التقوى (القرب من هللا / وعيه) ، وخلق شعور

باالمتنان واالنضباط الذاتي وتحسين الذات ، عىل مستوى الفرد والمجتمع ، والذي يتم تشجيع المسلمين عىل االستمرار

. فيه طوال العام

عىل المستوى الفردي ، يشجعنا الصيام عىل الشعور باأللفة مع الفقراء في جميع أنحاء العالم الذين لديهم القليل من

 الطعام أو ال يأكلونه عىل اإلطالق ، بينما أظهرت الدراسات العلمية بالنسبة ألجسامنا أن الصيام يوفر العديد من الفوائد

 الصحية
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رمضان آمن

في حين أن القيود أكثر تخفيًفا لشهر رمضان 2021 مع السماح ببعض األنشطة في المسجد مقارنة بعام 2020 ، إال أننا

بالنسبة للكثيرين منا سنظل نحتفل بشهر رمضان من المنزل. لذلك ، من المهم جًدا التخطيط بعناية ألنشطتنا الرمضانية

:من المنزل لضمان تحقيق أقصى استفادة نحن وعائالتنا من الشهر. انصح

عبر اإلنترنت - قم ببث الخطب اإلسالمية أو التراويح أو غيرها من الخدمات إىل منزلك ، سواء كانت مسجلة مسبًقا أو·

.مباشرة

.الصلوات - تنظيم الصلوات بما في ذلك التراويح في المنزل كأسرة والصالة كجماعة في المنزل·

اإلفطار االفتراضي - رتب وجبات إفطار افتراضية مع األسرة الممتدة والمجتمع من خالل العديد من مرافق االتصال عبر·

.الفيديو المتاحة ، واستمع إىل أذان المغرب وافطر مًعا

التخطيط للطعام - خطط لقوائم اإلفطار مسبًقا بحيث يمكنك الحد من رحالت التسوق المتعددة لتقليل حاجتك إىل·

.مغادرة المنزل والمساعدة في تقليل انتشار الفيروس

.اشرب جيدا. يمكن أن يؤدي الجفاف إىل التعب والصداع وقلة التركيز / التركيز·

أطعمة الطاقة - تناول أطعمة عالية الطاقة ، وأطعمة بطيئة الحرق للسحور (بدء الصيام) التي يمكن أن تمنحك الطاقة·

تدريجياً طوال اليوم

.فترات راحة - خذ فترات راحة منتظمة للتفكير وخذ وقًتا لنفسك·

.الصحة النفسية - قد تكون حياتنا في بعض األحيان مليئة بالفعل ونحاول أن نمألها بمزيد من العبادة خالل شهر رمضان·

4.  

:للمساجد فى  2021

عىل عكس عام 2020 حيث كانت المساجد غير قادرة تماًما عىل إقامة األنشطة الدينية ، في عام 2021 ، يُسمح ببعض

.األنشطة الجماعية في أماكن العبادة

 

5.

العمل من المنزل خالل شهر رمضان 

من المحتمل أن يعمل العديد من المسلمين من المنزل خالل هذا الوقت. في حين أن هذا قد يكون له فوائد ويوفر

:سهولة في بعض النواحي للصائمين ، إال أنه يمكن أن يوفر أيًضا بعض التحديات الجديدة. انصح

.فترات الراحة - تأكد من أنك تأخذ فترات راحة منتظمة من العمل ، للراحة والتفكير - ربما حول أوقات الصالة •

المواعيد - إذا كنت قادًرا ، ابدأ يومك مبكرًا حتى تتمكن من االنتهاء مبكرًا والحصول عىل بعض الوقت قبل اإلفطار •

6.

الدراسة من المنزل في شهر رمضان 

مثل الكثير من العمل من المنزل ، والدراسة من المنزل دون االستفادة من زمالئك في الفصل ، والوقت المباشر مع

:معلميك يمكن أن يكون له تحدياته الخاصة. كما هو الحال مع العمل من المنزل ، ضع في اعتبارك

.فترات راحة - تأكد من أخذ فترات راحة منتظمة من الدراسة ، للراحة والتفكير - ربما في أوقات الصالة •

الجدول الزمني - حدد لنفسك جدوًال زمنًيا للدراسة. سيساعدك مدرسوك دائًما في تنظيم يومك حتى عند جدولته عبر •

.اإلنترنت ، ولكن تأكد من مراعاة أوقات الصالة عند التخطيط ليومك

.الواجبات - احترم دراساتك والتزاماتك بالصبر والرحمة لمن حولك •

.فترات الراحة - إذا شعرت باإلحباط أو التعب ، خذ قسًطا من الراحة •

 

 



.7. 

إفطار منزلي وافتراضي

بينما نتوق جميًعا إىل فرصة االلتقاء كعائالت لتناول اإلفطار ومشاركة النعم مًعا ، فمن األهمية بمكان أن نتبع

إرشادات حكومة اإلمارات العربية المتحدة مثل تجنب التجمعات الداخلية مع األشخاص في الخارج. يجب أن نتذكر أن

.كل شيء كمسلمين هو اختبار من هللا ، واألمر متروك لنا كيف نختار الرد عىل مثل هذه االختبارات
ً قد نكون منفصلين جسديًا عن بعضنا البعض من أجل البقاء آمنين ، لكن هذا لن يمنعنا من التواصل مًعا عاطفيا

وروحياً إن شاء هللا

8. 

الصحة الجسدية في رمضان

.يُعفى من الصيام األفراد المصابون بمرض أو حالة صحية يمكن أن يضر الصوم فيها بصحتهم

9.

الصحة النفسية في رمضان  

يؤثر كوفيد-19 بشكل كبير عىل الصحة النفسية العالمية ، حيث يشكل االفتقار إىل االتصال االجتماعي ، واالنكماش

.االقتصادي وعدم اليقين العام مشكلة لجميع المجتمعات

رمضان هو وقت خاص من العام ولكن عدم القدرة عىل مراقبة الممارسات بسبب قيود  كوفيد 19 قد يؤدي إىل زيادة

.القلق

 

.يرجى تذكر اتباع قواعد الوقاية من كوفيد 19 المعلنة في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة لشهر رمضان

 

مع حلول الشهر الكريم عىل أن يبدأ األسبوع المقبل ، أصدرت السلطات في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة

قواعد كوفيد حتى يظل السكان في مأمن من الفيروس التاجي. عىل عكس العام الماضي ، فإن المساجد مفتوحة هذا

.العام وستستضيف صالة التراويح الخاصة

.

القواعد العامة المطبقة في جميع أنحاء رأس الخيمة

.تم حظر توزيع وجبات اإلفطار داخل أو أمام المطاعم •

.منع خيام اإلفطار خارج المساجد •

.ال يمكن توزيع الوجبات خارج المنزل أيًضا •

.يسمح بالتوزيع في المجمعات العمالية ولكن يجب أن تكون الوجبات في صناديق أو أكياس مغلقة بإحكام •

.غير مسموح بالتجمعات •

.يجب عىل األشخاص الحفاظ عىل مسافة مترين •

 

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-endofterm2/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-endofterm2/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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