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 أهال بكم في مدرستنا

إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم ترحيبا حارا في موقع مدرسة جيمس وستمنستر رأس الخيمة. بصفتي مديرة 

 ، يسعدني أن أقود المدرسة في هذه المرحلة المثيرة من تطورها.
 

ؤمن مدرسة جيمس وستمنستر رأس الخيمة ، نحن ملتزمون بتوفير تعليم من الدرجة األولى للبنين والبنات. لدينا تطلعات عالية لجميع طالبنا ون في

ا مع سجل سوف نقدم تعليًما جيدً  وستمنستر,بأن التعليم هو جواز السفر إلى مستقبل طفلك. لدينا توقعات عالية وسجل حافل من التميز األكاديمي. في 

بنا وتقديم متميز في رعاية الثقة وتطوير طالبنا لتجاوز إمكاناتهم. لقد أقمنا روابط شراكة قوية مع الشركات المحلية والجامعات المحلية لدعم طال

 المشورة لهم بشأن التعليم بعد الصف الثاني عشر والفعاليات المهنية والتوجيه األكاديمي.
 

هو تجربة مثيرة لالستكشاف واالكتشاف. يقدم المنهج مجموعة من الموضوعات لجميع طالبنا لتمكينهم  وستمنستر لتعلم فينحقق نجاًحا مستمًرا ألن ا

دعًما  من النجاح. نحن نتفهم أن لكل طالب دوافع واهتمامات مختلفة وهدفنا هو مساعدة الجميع على تطوير مواهبهم أينما كانوا. يوفر فريق شامل

 .وي االحتياجات التعليمية الخاصة واللغة اإلنجليزية كلغة إضافيةإضافيًا للطالب ذ

 

تي تقام نتوقع مستوى عاٍل من االلتزام من جميع الطالب داخل الفصل وخارجه. بعيًدا عن الفصول الدراسية ، هناك العديد من النوادي واألنشطة ال

نجازات الفردية والجماعية واالحتفال بها على أساس يومي في الفصل والتجمعات بعد المدرسة وكذلك في عطالت نهاية األسبوع. يتم التعرف على اإل

وهو ما يعكس وفي الفصول الدراسية. يمنح مجلس الطالب المنتخب لدينا طالبنا صوتًا حقيقيًا داخل المدرسة. شعارنا هو قبيلة واحدة ، عائلة واحدة ، 

، من المنزل إلى المدرسة ، يتم تربية طالبنا  وستمنستر تميز. من خالل التعاون الوثيق مع عائالتإيماننا بأن األمر يتطلب مجتمعًا لغرس و تعزيز ال

 .على أن يكونوا طيبين ومهتمين ومشرقين ، وأن يتفوقوا في المواد األكاديمية والفنون اإلبداعية والرياضة

تعدون للرحلة التي هي الحياة. نريد أن يصبح طالبنا مستكشفين عالميين يبدي خريجو وستمنستر الثقة في قدراتهم ، مع تمكينهم من معرفة أنهم مس

 يتمتعون بالفكر والتعبير والتفكير والتعاطف ، ويكونون مسؤولين اجتماعيًا وأخالقيًا وبيئيًا.

 

واحدة من أكبر مزودي خدمات ، هي جزء من مجموعة جيمس التعليمية ، وهي  2013مدرسة جيمس وستمنستر رأس الخيمة ، التي افتتحت في عام 

 التعليم من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر في العالم ، حيث "نرى العبقرية في كل طفل".

 إنني أتطلع إلى العمل مع مجتمعنا لمواصلة بناء إرث تعليمي ناجح ألطفالنا اليوم واألجيال التالية.

 

 مع تحيات
  نيكول هاينس

   مديرة المدرسة
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 جيمس للتعليم

جيمس وستمنستر هي جزء من شبكة جيمس 

عاًما ولديها شبكة عالمية  50للتعليم التي تعمل في قطاع التعليم منذ أكثر من 

من المدارس الدولية الحائزة على جوائز. توفر شبكة جيمس العالمية للمدارس 

 الدولية الحائزة على جوائز تعليميه عن تعليم عالي الجودة قائم على القيم ألكثر

من  11000دولة ، ويعمل بها أكثر من  151طالب من  142000من 

 المتخصصين في مجال التعليم والموظفين من جميع أنحاء العالم.

جامعة  590على مدى السنوات الثالث الماضية ، تم قبول طالب جيمس في 

 .جائزة إقليمية ودولية 700دولة. فاز طالبنا بأكثر من  41في 
 

 

 ه مبتكرةمرافق ومباني جديد
 

توفر المدرسة تعليًما عالي الجودة وبأسعار معقولة للطالب من جميع الجنسيات. الفصول الدراسية األنيقة والواسعة المصممة جيًدا 

 والحرم الجامعي المتميز ، مناسبة تماًما إلنشاء مزيج إبداعي مثالي ضروري للغاية لبيئة متعددة الثقافات

عليًما جيًدا يعد السمة المميزة لمدارس جيمس. تشمل مرافقنا المتميزة ؛ صالة رياضية داخلية وملعب كرة قدم يناسب التعلم جيًدا ويوفر ت

 تكنولوجيا موسيقى وفنون وعلوم ومختبرات كرة سلة وشبكات كريكيت ومالعب خارجية متعددة األلعاب ومختبرات خارجي وملعب

 .المعلومات واالتصاالت ومكتبة ومناطق لعب داخلية
  

 مرافق ومباني جديده مبتكرة

يتم إنشاء الفرق والنوادي المدرسية في كرة السلة وكرة القدم والكريكيت وكرة الريشة وتنس الطاولة وألعاب القوى 

البيئية والعربية و)اإلنجليزية كلغة إضافية(. كما يتم تقديم أنشطة ما بعد المدرسة مثل الموسيقى والفن والرقص 

 طابة والتعلم الرقمي والمجالت والصحف لجذب اهتمام وحماس جميع الطالب.والدراما والخ
 

 عن جيمس

( تقدم المناهج الوطنية المعترف بها دوليًا إلنجلترا وتعد الطالب ألخذ WSRرأس الخيمة ) -مدرسة جيمس وستمنستر 

من جامعتي كامبريدج ولندن )المملكة  A( وامتحانات المستوى IGCSEدورات الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي )

 المتحدة(.

دم المدرسة المناهج الدراسية الوطنية إلنجلترا من المرحلة التأسيسية للسنوات المبكرة إلى في الوقت الحاضر ، تق

 ، وفي السنوات المتتالية ستقوم المدرسة بشكل طبيعي بتوسيع وتقديم برامج التعليم العالي. 12الصف 
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قيم جيمس الجوهرية
 

نحن نعلم أن األداء األكاديمي مهم ألن المؤهالت األكاديمية هي جواز السفر للوصول إلى جامعة جيدة ولكننا نعتقد 

 الجوهريةمن خالل قيمنا  جيمسليم القائم على قيم أن التعليم القائم على القيم له نفس األهمية. يتم التعبير عن التع

وهي في صميم الحمض النووي الخاص بنا. إنها ليست  جيمساألربع المنسوجة في كل منهج دراسي تقدمه مدارس 

 رمزية. نحن نعيش ونتنفسهم.

 … قيمنا في صميم كل ما نقوم به إن                   

 

 األهتمام

 . أضمن أنهم يشعرون باالستماع واالهتمام.وليمن حأنا أحترم احتياجات 
 

 التفوق

، وأضع أهدافًا طموحة ، وأقدم أعلى مستويات الجودة وأهدف إلى أن أكون  أحالماً كبيرهأحلم 

 األفضل في ما أفعله.
 

 فريق واحد

 

انا العب فريق. أنا أعمل مع الصورة األكبر في االعتبار. أضع احتياجات الفريق قبل 

 ي.احتياجات

 دائما أتعلم

 

فضولي المنفتح يغذي حبي للتعلم. أطرح األسئلة وأستمع حتى أتعلم وأتحسن باستمرار.

 الرؤية

 

.لتعليم وتمكين طالبنا ليكونوا متعلمين تقدميين موجهين ذاتيًا وواثقين وعاطفين ومنجزين

 

 

 مهمتنا

طفال بحاجة للنجاح. نحن ندرك أن اآلتش هو فرد. أن جميع األطفال مبدعون ؛ أن كل األ

وداعمة. سنسعى جاهدين لجعل  وراعيةستعمل مدرستنا على تعزيز بيئة آمنة ومنظمة 

أولياء األمور والمعلمين وأعضاء المجتمع يشاركون بنشاط في تعلم طالبنا.
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 :ولي األمريكون . أن 1

 مقدر 

 منخرطون في تعلم أطفالهم 

 من المنزللمدرسة ل يلعب دور الدعم 

 

 أن يكون لدينا مدرسون: .2

 .متخصصون ماهرون ومكرسون 

 .ملتزمون بالتعلم مدى الحياة 

 .ملتزمون بالتنمية الشاملة لطالبهم 

 مدرسة جيمس رأس الخيمةالعبو الفريق اإليجابي في السعي لتحقيق التميز ل 

 

 . أن تكون المدرسة التي:3

 هتمت 

 ما نقوم به.ضع الطالب الذين يتعلمون في مركز كل ت 

 .يعزز التطوير الشامل للطالب 

 .التقييمات الذاتية باستمرار من أجل التحسينات 

  األساسية. جيمسقيم ونماذج تعزز 

 

 . أن يكون لديك طالب:4

 بنشاط في منهج متوازن وجذاب وصعب. يشاركون 

 ن ناجحة في كل من الحاضر والمستقبل.تطوير مهارات التعلم مدى الحياة والتحفيز الذاتي والقيم والسمات لتكو 

 .تلبية احتياجاتهم الفردية 

 كن مواطنين منتجين ذوي تفكير دولي 
 

 شعارنا:

 نحن نعتني بأنفسنا وببعضنا البعض. قبيلة واحدة عائلة واحدة.
 القيم األساسية الخمس بوستمنستر

 
 النراهة .1
 المسؤولية .2
 األحترام .3
 األمانة .4
 التسامح .5
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 إلى إقامة شراكات ممتازة مع أولياء األمور في جميع األوقات. اآلباء هم ضيوفنا ويتم الترحيب بهم وتقديرهم. نعترف بالدور المهم الذي ستمنستروتهدف 

 ركة.يلعبه اآلباء والمجتمع في تعليم أطفالنا. على هذا النحو ، نفتح أبوابنا وعقولنا للعديد من االحتماالت ، ونشجع اآلباء على المشا

 برنامج مشاركة أولياء األمور في جيمس:

بهدف تحسين تحصيل الطالب. تتطلب هذه المبادرة ، التي تمثل أولوية في كل مدرسة تابعة  2009في عام  أولياء األمورلمشاركة جيمس تم إطالق برنامج 

طالب. يتضح الطلب على البرنامج من خالل عشرات اآلالف من أولياء األمور ، دعًما استراتيجيًا ومستمًرا من أولياء األمور للمساعدة في زيادة تقدم الجيمسل

 في مدارسنا. اولياء األمورالذين يشاركون في فعاليات وأنشطة مشاركة 
 
 

البنية التحتية  جيمستضمن تسهل المدارس الفرص المنتظمة لآلباء واألمهات لفهم قيمة المشاركة والمساعدة في تطوير مهاراتهم للمساعدة في التعلم في المنزل. 
في اليوم" في  3عم نهج "للمدرسة والتطوير المهني لدمج اآلباء في التدريس والتعلم ، وتوفر المعلومات والنصائح والموارد حول كل من األبوة واألمومة وكيفية د

 tps://oasis.gemseducation.com/ht المخصص و جيمسالمنزل ، على تطبيق 
 

 ممثلو أولياء األمور:

 

أولياء األمور مبادئ توجيهية واضحة: لبناء المجتمع المدرسي وتقويته من خالل مجلس  دعم المجتمع المدرسي من أولياء األمور مهم ومرحب به للغاية. حدد

يم األكاديمي واإلداري للمدرسة خارج نطاق اختصاصها تماًما. يتم توفير تفاصيل األحداث القادمة تنظيم األنشطة االجتماعية وأنشطة الدعم. األمور المتعلقة بالتنظ

 josephine.a_wsr@gemsedu.comمسؤولة أولياء األمور: عن طريق االتصال بـ

 

 :في اليوم 3منهج 

 لتعلم األسري جزًءا من نمط حياتهم من خالل تذكيرهم بالقيام بثالثة من أكثر أنشطة المشاركة فاعلية كل يوم:اآلباء على جعل ا جيمستشجع 
 

 تحدث عن التعلم• 

 شارك التعلم• 

 تشجيع التعلم• 

 في اليوم" 3نحن نطلق على هذا النهج إلشراك أولياء األمور ، "

نائية االتجاه منتظمة حول ما يفكر فيه ، نعني إجراء محادثات ث الحديث عن التعلممن خالل 

 وهذا يعني االستماع أيًضا. -طفلك ويتعلمه 

  اطرح أسئلة حول العالم من حولنا ، وادعمها بالتكرار ، ووسع نطاق التعلم

 من خالل تقديم مفردات وأفكار وأمثلة جديدة.

 مجتمعنا:

على أنهما عنصران أساسيان في تحقيق هذا الطموح  الوالدينحن نرى "نحن نؤمن بشدة بمساعدة جميع طالبنا للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. ن

 ، ونسعى لمنحهم المعلومات واألدوات والموارد لمساعدة أطفالك على أن يكونوا في أفضل حاالتهم "
 

 

https://oasis.gemseducation.com/
mailto:josephine.a_wsr@gemsedu.com
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 .من األفضل القيام بذلك بدون تلفزيون أو هواتف أو مشتتات 
 

 ، فإننا نعني الخبرة أو نقوم بتعلم أنشطة مركزة معًا. ستتغير أنواع األنشطة مع تقدم األطفال في السن. المشاركة في التعلم من خالل

 )اقرأ معًا )أفضل نشاط مثبت ألطفال المرحلة االبتدائية 

 ك(استكشف وجرب أشياء جديدة )علوم المطبخ ، والبناء ، والتعلم من خالل اللعب ، وما إلى ذل
 

 ، نعني على وجه التحديد اإلشادة بالتقدم والجهود التي يبذلها األطفال للتعلم. ربما تكون هذه هي أهم العادات اليومية الثالث. تشجيع التعلممن خالل 

 

 قدم مالحظات محددة حول كيفية / ما الذي يتعلمونه )اذكر ببساطة ما يتعلمونه( ❖

 التعلم والمعلمين والمدرسة.نموذج يحتذى به وهو موقف إيجابي تجاه  ❖

 أظهر لطفلك أنك متمسك بالمهام الصعبة. -المثابرة واالنضباط القدوة  ❖

 وهذا يعزز أيًضا االستقاللية واالستقرار والثقة -ضبط وتوجيه روتينهم اليومي   ❖

 ضع معايير عالية وتوقعات واقعية ❖

 ناقش واتفق على ما هو متوقع أكاديمياً وسلوكياً واجتماعياً. ❖

 

في اليوم في روتين الفصول الدراسية ، ونذكر العائالت المشغولة "للتحدث والمشاركة والتشجيع" على التعلم يوميًا ،  3نقوم بدمج 

 بطريقتهم الخاصة أو بأسلوبهم الخاص.

 

في  3هج ، يمكنهم أداء "الذين ال يتحدثون اإلنجليزية أو يشعرون أنهم يفتقرون إلى المهارات / الثقة لدعم المن أولياء األمورحتى 

 اليوم" بلغتهم األم ، وأن يكونوا قدوة قوية في التعلم.

في كل عمر أو مرحلة ، نأمل أن تصبح "التحدث والمشاركة والتشجيع" عادات تعليمية عائلية صحية ، والتي تظل مع الطالب 

 طوال حياتهم المهنية في المدرسة وتتطور مع تغير احتياجاتهم.

 

families/gems-https://www.gemseducation.com/gems-المخصص لمشاركة الوالدين ،  يمسجراجع موقع 

engagement-parents/parent /  "والتذكيرات بـ للحصول على اقتراحات حول كيفية "التحدث والمشاركة والتشجيع

 يوم." -3"القيام بـ 

 

 دعم تعلم أطفالنا "ل نرحب باآلباء“

 

https://www.gemseducation.com/gems-families/gems-parents/parent-engagement
https://www.gemseducation.com/gems-families/gems-parents/parent-engagement
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تضمن جيمس وستمنستر حصول جميع الطالب على المهارات األساسية لتحقيقها في الحياة الالحقة وفرص التفوق في كل مادة. 

 :وستمنستريوفر 

 منهج أساسي قوي يدعم القراءة والكتابة والحساب 

  وأنظمة وزارة التربية والتعليم في اللغة العربية واإلسالمية والدراسات االجتماعية والتربية األخالقية.إرشادات 

 .(الوطنية )باستثناء اللغة العربية واإلسالمية والتربية األخالقية والدراسات االجتماعية البريطانية يتبع جميع الطالب المناهج

 
 المرحلة األبتدائية 

صول على تعليم عام واسع وعميق ، مهما كان مستواه وقدرته. سيكون كل معلم وممارس مسؤوالً عن معرفة يحق لكل طفل الح

مهارات اللغة واألرقام التي تفتح موضوعات أخرى وهي حيوية للحياة اليومية. يطور مهارات التعلم  -القراءة والكتابة والحساب 

 سة وتأمين العمل والتنقل في الحياة.والحياة والعمل لمساعدة الشباب على مواصلة الدرا

 

 يدرس جميع الطالب المناهج األساسية لوزارة التربية والتعليم في اللغة العربية والدراسات االجتماعية واإلسالمية

 األخرى التي سيتم تغطيتها ما يلي: الموادتشمل 

 )اللغات اإلنجليزية ومحو األمية )عبر التعلم 

  الصف األول فصاعًدا -نسية الفر -اللغات الحديثة 

 )الرياضيات والحساب )عبر التعلم 

 )الفنون التعبيرية )فن ، موسيقى 

 علوم 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 PSHE   .من خالل برنامج األنشطة المنزلية 

 

 

 

 

 

 نتعلم معاً:

ذاتي ، نعتقد أن التعليم هو عملية تستمر مدى الحياة تتعلق بنقل القيم التقليدية ، وتطوير االنضباط ال

 فضالً عن اكتساب مهارات المعرفة والفهم في مجاالت التعلم الرئيسية في المناهج الدراسية.
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 اللغة اإلنجليزية ومحو األمية

، وهي أساسية لنموهم الفكري واالجتماعي والعاطفي. نولي أولوية عالية  تعد معرفة القراءة والكتابة في صميم تعلم األطفال

لضمان حصولهم على لتنمية قدرة األطفال على استخدام مهارات القراءة والكتابة واإلنجليزية بشكل مناسب في المرحلة االبتدائية 

م الكاملة. يتم تطوير مهارات القراءة والكتابة أساس سليم لتطورهم كمتعلمين مدى الحياة ، وتمكينهم من الوصول إلى إمكاناته

بطرق متنوعة ومن خالل سياقات مختلفة وذات مغزى ، بما في ذلك مناهج متعددة التخصصات من خالل مجاالت أخرى من 

 المناهج الدراسية.

 

 حدثتاالستماع وال

طفال على االستماع والتحدث بشكل هادف ، نقوم بتطوير مهارات االستماع لألطفال من خالل تقنيات مصممة لتوسيع قدرة األ

ومشاركة األفكار واآلراء والتشكيك فيها باحترام ، والتواصل بوضوح. يصبح األطفال أفراًدا واثقين من أنفسهم من خالل التفاعل 

 ة.الفعال مع اآلخرين. نحن نوفر فرًصا للتواصل في مجموعة من النصوص ، لألغراض والجماهير ذات الصلة والحقيقي

 

 قراءة

لدينا نهج شامل لتدريس القراءة يتضمن مقدمة لمجموعة متنوعة من النصوص ودمج القراءة عبر المناهج الدراسية من خالل 

 كل شيء واقرأ(. أترك) DEARبرنامج 

 

 الكتابة

 نهدف إلى تطوير مستوى عاٍل من المهارة في الكتابة والفهم اآلمن لكيفية عمل اللغة المكتوبة.

 

 يات والحسابالرياض

من الضروري أن يكتسب األطفال فهًما للمفاهيم الرياضية من خالل التجربة. يحدث هذا مع األنشطة الرياضية المنظمة في سياق 

ذي صلة. هناك تركيز قوي على امتالك التالميذ فهًما راسًخا لحقائق األرقام وتطوير القدرة على استخدامها في الحسابات الذهنية. 

 العدد والمال والقياس والشكل والموقع والحركة ومعالجة المعلومات. -الرياضيات ضمن ثالث فئات رئيسية يتم تنظيم 
 

 الصفوف سادس وسابع – KS3 المرحلة الثانوية

بتوفير منهج يتسم بالتحدي وواسع النطاق ومتوازن ومناسب لقدرة كل طفل. يتكون الصف السادس من  جيمس وستمسنترتلتزم 

سية قوية من المواد لضمان تضمين المهارات األساسية. يتم تقديم مهارات القراءة والكتابة والحساب من خالل مجموعة أسا
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مع إكمال جميع الطالب المرحلة  KS3 دروس اللغة اإلنجليزية والرياضيات. يتبع الطالب برنامًجا مدته ثالث سنوات في مواد 

 السابع.في نهاية الصف  3األساسية 

المنهج الوطني إلى جميع الطالب ، وهناك تركيز قوي على التدريس والموارد المختلفة لضمان تضمين كل طالب بشكل يتم تسليم 

 كامل ومواجهته.

يدرس جميع الطالب المناهج األساسية: اللغة العربية ، والدراسات االجتماعية ، واإلسالمية ، والتربية األخالقية ، واللغة 

 ، والعلوم. تشمل الموضوعات األخرى التي سيتم تغطيتها ما يلي: اإلنجليزية ، والرياضيات

 فن 

  الفرنسية -اللغات الحديثة 

 الجغرافيا / التاريخ 

 PSHE 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 موسيقى 

 التربية البدنية 

 نموذج التوقعات المتعلقة بالعمر للتقييم

 الرجوع إلى "كتيب المناهج"

ية كل مرحلة رئيسية ، يتوقع من التالميذ معرفة وتطبيق وفهم األمور والمهارات والعمليات المحددة في برنامج دراسة بحلول نها

 المناهج الوطنية ذات الصلة.

 يتم تقييم الطالب باستخدام:

 .التقييم المستمر بقيادة المعلم مقابل المنهج الوطني 

 ي ، على سبيل المثال ، اختبارات التقدم في التقييم النهائي للمعلم واالختبار الخارجGL  ،IGCSEs  ،A-Levels 

 للمدارس. PISAواالختبارات القائمة على 

 على ثالثة مبادئ رئيسية: وستمنستريقوم نموذج تقييم 

 ومفهومة من قبل الجميع )الطالب وأولياء األمور( ألولياء األمور. يجب أن تكون أحكام التقييم عادلة وشفافة 1

 . تعتبر مقاييس كل من التقدم والتحصيل مهمة لفهم أداء الطالب.2

 على فهم مدى جودة أداء أطفالهم. أولياء األمور. يتم استخدام مجموعة كبيرة من المعلومات لمساعدة 3

 

مقابل تقييمات  كجزء من نظام التقارير الخاص بنا ، يتم اإلبالغ عن تقدم الطالب وإنجازاتهم من خالل ملفات التعريف الوصفية

 خط األساس وبرنامج الدراسة الذي يتعلمه طفلك في المنهج الوطني.
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 التقييم واإلبالغ

 

 الرجوع إلى "كتيب المناهج"

 يضمن التقييم المنتظم أن تقدم الطالب تتم مراقبته بعناية وأن التحصيل الضعيف يتم تناوله بطريقة هادفة وفي الوقت المناسب.

 

 خالل:يتم تحقيق ذلك من 

 الفحص الدقيق لعمل الفصل والواجبات المنزلية 

 اإلشراف على عمل الطالب مقابل المعايير واألهداف الوطنية 

 تقييمات معيارية على فترات منتظمة طوال المقرر الدراسي 

  الخاصه بالفصول الدراسيهتقييمات نهاية الفصل الدراسي قبل تسجيل التقارير. 

 

جمعها تشكل ملف تعريف الطالب المستمر. يتم مراقبة التقدم الفردي ، األكاديمي واالجتماعي على حد سواء ، المعلومات التي تم 

 ومراجعته بعناية من قبل رئيس القسم.

 االمتحانات الخارجية

، باإلضافة إلى اختبارات قياس  A Levelو  ASو  IGCSEمتحان جيمس وستمنستر الفي النهاية ، سيخضع الطالب في 

 واالختبارات الخارجية األخرى. PISA. يمكن أن تنظم وزارة التربية اختبارات GLو  CAT4ألداء مثل اختبارات ا
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 العناية الرعوية

 معلمو الفصل ورائدي الصفوف:

ف إلى تعزيز التعاون الوثيق بين اآلباء نحن ملتزمون تماًما بتقديم األفضل المطلق لطالبنا. نظًرا لكوننا مدرسة صغيرة ذات روح عائلية ، فإننا نهد

 المدرسة.والموظفين. من خالل العمل معًا بشكل وثيق يمكننا ضمان أن يكون الطالب آمنين وسعداء ويتم االعتناء بهم جيًدا في حياتهم اليومية في 

على المساعدة في التنظيم الشخصي اليومي للتالميذ ، محوريًا في برنامج الرعاية ، والذي لديه اتصال يومي بالطالب وقادر  معلم الصفيعتبر دور 

األكاديمي واالجتماعي تقدم تالميذهم داخل المدرسة. المعلمون في الفصل لديهم اتصال وثيق مع مستواهم والتعامل مع أي مخاوف قد تنشأ ومراقبة 

يعني أنه يمكن حل المشكالت بسرعة وفعالية. يمكن توصيل  أولياء األمور من خالل المحادثات غير الرسمية ورسائل البريد اإللكتروني ؛ وهذا

 الرسائل بسرعة بين الموظفين ، بحيث يمكن التعامل مع أي مسائل تنشأ بسرعة وكفاءة من قبل رؤساء األقسام.
 

 يكافأ الطالب على:

اسية ؛ المساهمة في البيت المساهمة في المجتمع. الجهد في الفصل. التقدم في الفصل مساعدة طالب آخر ؛ مساعدة المعلم التمسك بقيم جيمس األس

ين ؛ تحسين في القيادة الطالبية ؛ المشاركة الالصفية؛ أيضاً؛ الحضور وااللتزام بالمواعيد. اإلنجاز والجهد في الدروس ؛ أنشطة مدرسية؛ مفيدة لآلخر

 ل. تحسين الحضور. التحصيل خارج المنهج.العمل ؛ تحسين في السلوك. مساهمة ممتازة في مناقشات الصف ؛ التميز في العم

 

 :وستمنستركيف ندعم الطالب في 

أيًضا من الناحية يدور اإلدماج حول جعل المدارس مكانًا ممتعًا وإنسانيًا للعمل والتعلم للجميع. يتعلق األمر بتحسين المدارس بالمعنى األكاديمي ولكن 

بغض النظر عن الخلفية االجتماعية و / أو الثقافية ، واإلعاقة ، أو صعوبة التعلم حتى يحقق جميع االجتماعية. نحن نركز على تقييم الفروق الفردية 

 الطالب أهدافهم وتطلعاتهم.
 

 على المبادئ التالية: وستمنسترفي  الدمج

 نعتقد أن جميع تالميذنا قد يحتاجون إلى دعم في وقت ما من حياتهم المدرسية 

  لضمان وصول جميع الطالب إلى المناهج الدراسية السائدة وإحراز تقدم ممتاز في دروسهمنبذل قصارى جهدنا دائًما 

 نتواصل بشكل سريع ومناسب مع التالميذ وأولياء األمور والموظفين إلزالة العوائق التي تحول دون التعلم على أفضل وجه 

 جميع المدرسين هم مدرسون للطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة 

 الرفاهية: 

تعمل جيمس وستمنستر مع استمرار الدعم للرفاهية عبر المدرسة بينما تمتلك في نفس الوقت الهياكل 

 مراحل.الي جميع والفلسفة والممارسات لدعم الممارسات المناسبة للعمر بشكل فعال ف
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ثًفا لمحو األمية أو تتسم برامج الدعم المقدمة للتالميذ بالمرونة والتنوع. بعد تقييم احتياجات الطفل ، قد يشمل الدعم عماًل جماعيًا صغيًرا أو عماًل مك

ء والتشجيع والتعليم دعًما من مدرس مساعد في الفصل الدراسي. نعقد اجتماعات منتظمة متعددة المهنيين تضمن تطويرنا للتالميذ من خالل الثنا

 .المناسب والمراقبة المتكررة وردود الفعل
 

 

 األنضباط:

واء. "لقد توصلت إلى نتيجة مخيفة. أن العنصر الحاسم في الفصل. ومن توجهي الشخصي الذي يخلق المناخ. انه مزاجي اليومي الذي يصنع هذه االج

يمكنني أن أكون أداة تعذيب أو أداة إلهام. يمكنني اإلذالل أو الدعابة أو األذى أو الشفاء. في كمدرس ، لدي قوة هائلة لجعل حياة الطفل بائسة أو سعيدة. 

من جميع الحاالت ، فإن ردي هو الذي يقرر ما إذا كان سيتم تصعيد األزمة أو عدم تصعيدها ، وإضفاء الطابع اإلنساني على الطفل أو تجريده 

 ر حاييم جينوت.( الدكتو1975اإلنسانية. المعلم والطفل )

 

مجموعة من  جيمس وستمنستر، نستخدم مجموعة من االستراتيجيات لدعم الطالب في إدارة سلوكهم. يستخدم كل مدرس في جيمس وستمنسترفي 

توقعات عالية من الطالب أكاديميًا ومن حيث السلوك.  جيمس وستمنستر. لدى المدرسين في االستراتيجيات داخل الفصل وكذلك أثناء األنشطة األخرى

 تتضمن بعض هذه االستراتيجيات التشجيع ، والثناء ، والمكافآت ، وكالهما من النتائج اإليجابية والسلبية على الخيارات السلوكية.

 قواعد مدرستنا

 . "لكل فرد الحق في التعلم".1

 ق في أن يعامل باحترام".. "لكل فرد الح2

 . "لكل فرد الحق في التعلم واللعب في بيئة آمنة"3
 

 

 الفرقنظام 

قائد ، الذي يتحمل المسؤولية الشاملة لجميع الطالب في  فريقأمبر وإميرالد وروبي وسافير. يقود كل  - فرقتضم المدرسة أربعة 

 المدرسة. التي تقام في الفريقمنازلهم. كما أنهم مسؤولون عن أنشطة 
 

 الصحة و السالمة

 أولوية. يرجى مالحظة ما يلي: وستمنسترتعد صحة وسالمة الجميع في 

يتم يحتفظ فريق العيادة المدرسية بالملفات الطبية للطالب ، ويدعم طبيب المدرسة المبادرات الصحية بوزارة الصحة. كل طالب لديه ملف طبي و

يرسل المعلمون الطالب المرضى إلى فريق العيادة ، الذي يقدم الرعاية والعالج ويبلغ أولياء األمور. سيرافق أحد  االحتفاظ بسجل لجميع العالجات.

 .متاح طالبولي أمر الفريق العيادة الحاالت الطارئة إلى المستشفى إذا لم يكن 

 ومسؤول لضمان السالمة" "يجب أن تكون المدرسة مكانًا آمنًا لجميع الطالب للتعلم واللعب ، وهي مهمة كل معلم
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في حالة الطوارئ الطبية التي تتطلب دخول طفلك إلى المستشفى ، سيقوم طبيب المدرسة بتقييم الموقف. إذا شعر الطبيب أنه يجب  -رحالت المستشفى 

ى المستشفى في سيارة مدرسية. إذا كنت أو سيارة اإلسعاف )غالبًا ما تتأخر سيارة اإلسعاف( ، فسننقل طفلك على الفور إل ولي األمرأال ننتظر وصول 

اء طفلك تعترض على ذلك ، فيرجى إبالغ الفريق الطبي بالمدرسة كتابةً. سنرسل إلى المنزل نموذج "الموافقة على العالج" لتوقيع اإلذن. يرجى إبق

رض معد )مثل جدري الماء والحصبة وما إلى المريض في المنزل من أجل صحته وألن الجراثيم تنتشر بسرعة في المدرسة. إذا تغيب طفلك بسبب م

 ."الفصل قبل عودة طفلك اللياقة البدنية للعودة إلىقسيمة ذلك( ، يجب على ممرضة المدرسة / الطبيب التوقيع على "
 

 تى يتم التخلص منها ، حيث ينتشر القمل بسرعة كبيرة في المدرسة.سيُطلب من األطفال المصابين بقمل الرأس البقاء في المنزل ح
 

 لوقاية من الكورونال التدابير األحترازية

جميع التدابير الالزمة للمساعدة في حماية جميع طالبنا. يتم تعقيم المدرسة وتطهيرها بانتظام. تتبع المدرسة جميع اإلرشادات  مس وستمنسترجيلدى 

منتظم كل شهر إلى جانب  فحص كوروناعاًما وما فوق إجراء اختبار  12الذين تبلغ أعمارهم  . يجب على الطالببالكورونا الحكومية المتعلقة

 أسبوعي. فحص كورونالى تطبيق الحصن. يجب على الطالب الذين لم يتم تطعيمهم إجراء اختبار المرور األخضر عالحصول على 

 

سلبي. يجب على الطالب الذين لديهم  فحص كوروناع اختبار يجب على الطالب الذين ال يشعرون بصحة جيدة البقاء في المنزل والعودة إلى المدرسة م

 أيام وفقًا إلرشادات حكومة اإلمارات العربية المتحدة. 10أو كانوا على اتصال وثيق البقاء في المنزل لمدة  19-اختبار إيجابي لفيروس كوفيد 
 

 يتم تشجيع الطالب على أن يكونوا أصحاء

والعاطفي والروحي من خالل برنامج للوعي الشخصي والصحي واالجتماعي والوظيفي والعاطفي يتعلم الطالب كيفية تعظيم رفاههم الجسدي 

(PHSCE من خالل األنشطة المنزلية. يقدم )ما ال يقل عن فترتين من التربية البدنية في األسبوع. جيمس وستمنستر 

 
مقصفال  

األموال عبر اإلنترنت أو الدفع للصراف.  دفعمجموعة من الوجبات الخفيفة في أوقات الراحة على نظام الدفع غير النقدي يمكن للوالدين  المقصفيقدم 

اجة ماء ، يمكن للطالب / الموظفين زيارة المقصف في أوقات االستراحة ، قبل وبعد المدرسة. يحتاج الطالب إلى إحضار غداء مرزوم صحي وزج

 حتى يظل الطالب نشيطين ومشرقين.
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 االلتزام بالمواعيد والحضور

مع أولياء األمور للتأكد من أننا نلبي أهدافنا  جيمس وستمنستريعد الحضور المتميز أمًرا ضروريًا إذا كان الطالب سيحققون إمكاناتهم الكاملة. تعمل 

 وااللتزام بالمواعيد.المتعلقة بالحضور. يلعب اآلباء أهم دور في ضمان الحضور 

 

 :أولياء األمورمن  وستمنستر تطلب

 .االمتناع عن تنظيم إجازات عائلية خالل فترة الفصل الدراسي 

 االتصال بالمدرسة في اليوم األول للغياب موضًحا سبب الغياب والمدة المتوقعة للغياب 

 اكتب مالحظة لمعلمهم إلحضارها في اليوم األول من عودتهم

 ترتيب المواعيد الطبية والمواعيد األخرى خارج ساعات الدوام المدرسي حيثما أمكن ذلك 

 

صباًحا. نطلب  07.30والنشيد الوطني في الساعة  الصباح اليومي طابوربصباًحا وتبدأ  7:30نتوقع أن يكون جميع طالبنا في المدرسة بحلول الساعة 

االتصال( إذا كان طفلك غائبًا. ومع ذلك ، إذا كنت غير قادر على االتصال بالمدرس ، فإن سياستنا هي منك إبالغ المدرسة )البريد اإللكتروني أو 

 األطفال الغائبين في اليوم األول. بأولياء أموراالتصال 

 أعياد الميالد:

طعمة يمكن للطالب ارتداء مالبس ملونة للمدرسة في عيد ميالدهم. يرجى االمتناع عن إحضار كعكات عيد الميالد أو الحلويات ، فنحن ال نشجع األ

 غير الصحية والسكرية ويعاني بعض األطفال من الحساسية تجاه الطعام.

 

 النقل بالحافالت:

 الطالب من / إلى منازلهم ، للرحالت والمباريات الرياضية لتوصيل، حيثما أمكن ،  امتاحلنقل لالساطع شركة من خالل  الحافالت المدرسية 

للرحالت حسب االقتضاء.  ورأولياء األمرسوًما على المدرسة مقابل استخدام الحافالت ، لذلك يجب تحصيل الرسوم من  الشركةوالمسابقات. تفرض 

 لى تفاصيل حول الطرق المتاحة والتكلفة واألوقات.للحصول علحافالت المدرسية ل مسؤول خدمة العمالءالتواصل مع مكن ي
 للتواصل: أ/ يوسف رشيد 

 group.com-yousaf.rasheed@stsأيميل: 

 8007877او  00971529015646هاتف: 
 

 

 

 

 

كاملة:المعلومات ال  

كلير فاجان  "ستوفر لك المعرفة الفرصة إلحداث فرق"   

 

mailto:yousaf.rasheed@sts-group.com
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 بطاقات الهوية

في )انظر األمثلة أدناه( هي وسيلة واحدة لتحديد كل طالب  جيمسفي بطاقة هوية الطالب 

وتحتوي على معلومات مثل اسم الطالب والصورة والصف والفصل وتفاصيل  جيمس

. تحتوي البطاقة أيًضا على رمز لي األمربوت االتصال النقل ، باإلضافة إلى معلوما

شريطي فريد لكل طالب يمكن استخدامه للوصول إلى مرافق المدرسة مثل النقل 

 والمطاعم والمكتبة )عند االقتضاء(.

 كيف أحصل على بطاقة هوية الطالب جيمس؟

( ناألما مفتاح )معوالحبل  لطالبجيمس لتلقائيًا على بطاقة هوية ب لسيحصل كل طا

كوالتي سيتم إرسالها مباشرة من المدرسة وإرسالها إلى الفصل الدراسي لطفل

 لماذا لم يتم إصدار بطاقة هوية الطالب لطفلي؟

 .تإذا لم يستلم طفلك بطاقة هوية الطالب ، يرجى االتصال بالسيد يوسف رشيد منسق الحافال

 لخدمة؟هل أي رسوم إضافية مستحقة الدفع لهذه ا

 درهًما إماراتيًا. 30بقيمة  البديلةسيتم إصدار البطاقة مجانًا. سيتم فرض رسوم على البطاقات 

 يجب على الطالب ارتداء بطاقات الهوية في جميع األوقات.
 

 

 

 

 األضرار التي لحقت المدرسة / الممتلكات الشخصية:

ب ال يُسمح بإلحاق ضرر متعمد بالمدرسة أو الحافلة أو الممتلكات الشخصية وسيتم تحصيل رسوم منه. وهذا يشمل الرسم / الكتابة على المكات

 والكراسي والجدران وما إلى ذلك.

 :وستمنسترالتحدث باللغة اإلنجليزية في 

اء الدروس من خالل اللغة اإلنجليزية ، باستثناء قاللغة اإلنجليزية. يتم إل لتعليمهي مدرسة  وستمنسترعلى الرغم من احترام وتقدير جميع اللغات ، فإن 

 اإلسالمية والفرنسية. يتوقع من الطالب التحدث باللغة اإلنجليزية في جميع أنحاء المدرسة ، بما في ذلك أثناء فترات الراحة.التربية العربية واللغة 

 :جيمس وستمنسترالعناصر غير المسموح بها في 

 .ئيس المرحلةردون ترخيص من  وستمنستروما إلى ذلك( إلى  PSP  ،DS، هاتف محمول ،  MP3ت إلكترونية )مشغل لن يتم إحضار أي معدا

 األنصراف:وقت 

 ج. تشيسترتون -التعليم هو ببساطة روح المجتمع ألنه ينتقل من جيل إلى آخر ". “
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مساًء وعدم الذهاب إلى  2:45الرئيسية في الساعة الساحات اصطحاب أطفالهم من  أولياء األمورمن أجل ضمان سالمة أطفالنا ، يجب على جميع 

سالمة أطفالنا فحسب ، بل يساعد أطفالنا على أن يصبحوا أكثر استقاللية ومسؤولية مان ضلليس ة. مرة أخرى ، هذا فصولهم / فصولهم الدراسي

 منظًما وعدم إزعاج الفصول الدراسية. األنصرافويضمن أن يكون 

 

 البوابة: فتح أوقات

صباًحا في أيام العطالت( من أجل راحتك. ومع ذلك ،  8:30صباًحا )وليس قبل ذلك( في أيام المدرسة ) 7:30تفتح بوابة المدرسة عادةً في الساعة 

صباًحا ، فيجب أن يجلسوا بهدوء  7:30صباًحا ، لذلك إذا قمت بتوصيل طفلك إلى المدرسة قبل الساعة  7:30فإن المعلمين يعملون فقط من الساعة 

 في مكتب االستقبال.

صباًحا. سيتم إغالق جميع أبواب المدخل الجانبي ، بما في ذلك بوابات الدخول  7:45يرجى مالحظة أنه سيتم اعتبار األطفال متأخرين بعد الساعة 

صباًحا. لن يُسمح لألطفال وأولياء األمور بدخول المدرسة ما لم يكن لديهم سبب وجيه للقيام بذلك. في حالة تأخر طفلك  8:00الرئيسية ، بعد الساعة 

 ب االستقبال )مكتب االستقبال( لتسجيل أطفالك.عن المدرسة لسبب وجيه ، يرجى التوقف عند مكت
 

 تدريبات الحريق / إجراءات اإلغالق:

الزوار و. عند سماع جرس إنذار الحريق ، يجب على جميع الموظفين فصل دراسييتم تنفيذ إجراءات التدريب على الحرائق وإغالقها في كل 

والتوجه إلى نقطة التجمع التي تم ترتيبها مسبقًا )منطقة انتظار سيارات الزوار ومنطقة وقوف  والطالب مغادرة المبنى بطريقة هادئة ومنظمة ،

 الحافالت(. تم نشر طرق الهروب من الحريق في جميع الفصول الدراسية والمكاتب. تظهر أسهم وعالمات الخروج بوضوح في الممرات.

اء في الفصل وإغالق أبوابهم وإطفاء األنوار في الفصل وإغالق ظالل النوافذ. يجب على أثناء إجراء اإلغالق ، يجب على الطالب والموظفين البق

 حتى يسمعوا صوت القائد الذي يمكن الخروج منه بأمان.الطالب إخفاء أنفسهم في الجزء الخلفي من الفصل ، والبقاء هادئين 

 

 :المخطط

اآلباء هم شركاؤنا في التعليم. مخطط الطالب هو وسيلة ممتازة للتواصل مع مدرس الفصل أو نشجع التواصل المنتظم بين المدرسة والمنزل ألن 

يع على مدرس المادة حول االهتمامات العادية ومشاركة المعلومات. يرجى قراءة مخطط طفلك على أساس يومي ، للتحقق من الواجبات المنزلية والتوق

 سالها مرة أخرى مع طفلك كل يوم.أي مالحظات أو تعاميم / خطابات معلومات وإر

 

 مكتبة:ال

ت والصحف يتم إدارة مكتبات مدرستنا من قبل اثنين من أمناء المكتبات المتفرغين ، حيث يوفرون مجموعة مختارة من مواد القراءة ومسابقات المكتبا

 والمواد المرجعية والكتب الخيالية والدوريات ، بما في ذلك الوصول إلى اإلنترنت.

 

 م جميع األطفال بزيارة المكتبة بانتظام مع معلمهم مرة واحدة في األسبوع الستعارة كتب جديدة أو القراءة معًا.يقو 
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 .تعتبر فترة المكتبة جزًءا من منهج اللغة اإلنجليزية لكل طالب 

 الكتب التالفة )بما في ذلك كتب القراءة(. سيتم فرض رسوم االستبدال عن الضياع أو
 

 فقط األول روضةطالب  -مرافق رعاية األطفال 

مساًء على الفور ، وطفلك من  12:30الفصل الدراسي الساعة  طلب أن تأخذ طفلك من روضة األطفال منن لضمان سالمة طفلك في المدرسة ، نحن

مساًء ، يرجى االنتظار في  2:45 ظهًرا / 12:30مساًء. في حالة وصولك قبل الساعة  2:45الصف األول إلى الثاني عشر من الملعب في الساعة 

. إذا لم تتمكن من بغرفة األنتظارظهًرا ، فيرجى اصطحاب طفلك من مرحلة رياض األطفال  12:30مكتب االستقبال. إذا كنت متأخًرا عن الساعة 

 الدراسي. ظهًرا ، فهناك حضانة مدفوعة األجر متاحة حتى نهاية اليوم 12:30طفلك في مرحلة الروضة الساعة  استالم

 :مفقوداتال

"المفقودات". يتم االحتفاظ باألشياء الثمينة في الخزنة من قبل المسؤول اإلداري. يتم إرسال  مكان حفظيتم تخزين عناصر الممتلكات المفقودة في 

ن إعادة جميع متعلقات طفلك بحيث يمك الطالب عليوضع اسم . يرجى فصل دراسيالعناصر التي لم يتم جمعها إلى المؤسسات الخيرية في نهاية كل 

 العناصر المفقودة إلى طفلك إذا تم العثور عليها.

 :الرحالت

ألي أولياء األمور يتم تنظيم الرحالت التعليمية لتعزيز التعلم الهادف وترتبط ارتباًطا وثيقًا بالمنهج الدراسي. يجب الحصول على إذن كتابي من أحد 

. تمت الموافقة على الرحالت من قبل وزارة النزهات ومرافقتها من قبل المعلمين  . يتم اإلشراف على هذهاليوم الدراسيطفل لترك المدرسة خالل 

 التربية والتعليم وفقًا لسياستها.

 الرسائل اإلخبارية:

ى موقع مدرستنا. سيتم إصدار يتم نشر النشرة اإلخبارية للمدرسة بانتظام. سيتم إرساله عبر البريد اإللكتروني إلى جميع أولياء األمور وسيتم تحميله عل

 بشكل منتظم من قبل كل معلم صف إلعالم وتحديث واالحتفال بالنجاح ولمشاركة تعلم الطالب مع أولياء األمور. للصفنشرة إخبارية 

 :تواصلال

 التعرف على تقدم طفلك

. نزود اآلباء وستمنسترستفادة القصوى من فرصهم في يلعب اآلباء دوًرا حاسًما في ضمان تحقيق أطفالهم على أعلى مستوى ، وتحقيق أهدافهم واال

من خالل تقارير التقدم. سيكون  مادةبانتظام بالمعلومات والبيانات للتأكد من أنهم على علم بتقدم أطفالهم. يتم إعطاء اآلباء بانتظام مالحظات من كل 

 مع قائد الصف الخاص بأطفالهم في غضون ذلك. اجتماع رسمي لمؤتمر أولياء األمور. أولياء األمور مدعوون للتواصل مرحلةلكل 

 مدرسية:الحقائب ال

 . يرجى التأكد من شراء حقيبة ظهر معقولة تدعم ظهر طفلك.تبحقائب ذات العجالغير مسموح 
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 موحدالزى ال

 ؟وستمنسترما الزي الذي يرتديه الطالب في 

يشمل في طريقهم إلى المدرسة وفي طريقهم إلى المنزل. إنه رمز يتم من يجب على الطالب ارتداء الزي الرسمي الصحيح في جميع األوقات. وهذا 

يتوافق خالله التعرف على الطالب داخل المجتمع ويعزز الشعور بالفخر واالحترام لبيئة التعلم. يجب ارتداء الزي الرسمي بشكل احترافي. يجب أن 

 الزي الموحد مع سياسة الزي الموحد ويجب شراؤه من موردنا.

 للبنين: الصحيحالزي 

 المحدد. بنطلون وقميص مدرسي 1

 المدرسة رابطة عنق. 2

 . بطاقات الهوية بخيط أزرق أو أحمر.3

 . أحذية مدرسية مناسبة )سوداء( ،4

 مناسب )يسمح لألطفال فقط بارتداء أحذية رياضية بدون مسامير تحتها(. التربية الرياضيةمع حذاء  التربية الرياضية. زي 5

 

 الزي المناسب للبنات:

 الركبة( ،غطى جوارب طويلة ت الركبة )إذا كنت ترتدي تنورة قصيرة ، فعليك ارتداء تغطي، وتنورة  المحددمدرسي القميص ال. 1

 .الوشاح ،2

 بطاقات الهوية بخيط أزرق أو أحمر. - 3

 . أحذية مدرسية مناسبة )سوداء(4

 المناسبةمع األحذية الرياضية خاص بالتربية الرياضية . الزي ال5
 

 0097172080087الزي المدرسي في النعيم مول هاتف  منفذ بيع

 مقابل. برغر كينغ،  ثانيالطابق ال،  S-05متجر #: 

 ل ، رأس الخيمة ، اإلمارات العربية المتحدة.النعيم مو

  support@threadsme.comالبريد اإللكتروني: 

 

 تفاصيل االتصال بالمدرسة:

 072268777 فاكس: 072035999لالستفسارات العامة أو للتحدث مع المعلم ، يرجى االتصال على 

  Info_wsr@gemsedu.comلالستفسارات العامة ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى: 
 

 

mailto:support@threadsme.com
mailto:Info_wsr@gemsedu.com
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القراءة المقترحة قائمة الصف  

3 
http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks2-school-pupils/reading-list-for-

year- 3-pupils-ks2-age-7-8/ 

4 
http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks2-school-pupils/suggested-reading- 

list-for-year-4-pupils-ks2-age-8-9/ 

5 
http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks2-school-pupils/suggested-reading- 
list-for-year-5-pupils-ks2-age-9-10/ 

6 
http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks2-school-pupils/suggested-reading- 

list-for-year-6-pupils-ks2-age-10-11/ 

7 
http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks3-pupils/suggested-reading-list-for- 
year-7-pupils-ks2-age-11-12/ 

8 
http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks3-pupils/suggested-reading-list-for- 
year-8-pupils-ks3-age-12-13/ 

9 http://upload.reactcdn.co.uk/wren/uploads/asset_file/Year-nine-reading-list-2013.pdf 

 "هناك العديد من الطرق الصغيرة لتوسيع عالم طفلك. حب الكتب هو أفضل ما في األمر ".

 ناسيسجاكلين كينيدي أو - 
 

http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks2-school-pupils/reading-list-for-year-
http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks2-school-pupils/reading-list-for-year-
http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks2-school-pupils/reading-list-for-year-3-pupils-ks2-age-7-8/
http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks2-school-pupils/suggested-reading-list-for-year-4-pupils-ks2-age-8-9/
http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks2-school-pupils/suggested-reading-list-for-year-4-pupils-ks2-age-8-9/
http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks2-school-pupils/suggested-reading-list-for-year-5-pupils-ks2-age-9-10/
http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks2-school-pupils/suggested-reading-list-for-year-5-pupils-ks2-age-9-10/
http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks2-school-pupils/suggested-reading-list-for-year-6-pupils-ks2-age-10-11/
http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks2-school-pupils/suggested-reading-list-for-year-6-pupils-ks2-age-10-11/
http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks3-pupils/suggested-reading-list-for-year-7-pupils-ks2-age-11-12/
http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks3-pupils/suggested-reading-list-for-year-7-pupils-ks2-age-11-12/
http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks3-pupils/suggested-reading-list-for-year-8-pupils-ks3-age-12-13/
http://schoolreadinglist.co.uk/reading-lists-for-ks3-pupils/suggested-reading-list-for-year-8-pupils-ks3-age-12-13/
http://upload.reactcdn.co.uk/wren/uploads/asset_file/Year-nine-reading-list-2013.pdf
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 تواريخ بداية ونهاية الفصول الدراسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 12-6للصف  2021/2220الثانوية  المرحلةمواعيد 
 

رالثاني عشالصف  –من الصف السادس     

 Mon - Thurs Friday 

Quadrangle 07.15am - 07.30am 07.15am - 07.30am 

R Registration: 07.30am – 07:45am Registration: 07.30am – 07:45am 

Lesson 1 07:45am – 08:35am 07:45am – 08:35am 

Lesson 2 08:40am – 09:30am 08:35am – 09:25am 

Lesson 3 09:35am – 10:25am 09:25am – 10:15am 

BREAK 10:25am – 10:40am 10:15am – 10:25am 

Lesson 4 10:40am – 11:30am 10:25am – 11:15am 

Lesson 5 11:35am – 12:25am 11:15am - Dispersal 

Lesson 6 12:30am – 1:20pm  

LUNCH 01:20pm – 2:00pm  

Lesson 7 02:00pm – 02:50pm  

Dispersal 02:50pm – 03:00pm  

 

 

 التاريخ الحدث

اليوم الول لجميع الطالب /اليوم الول للطالب الجدد  29/8/2021 – 30/8/2021 

منتصف الفصل األول راحةأست  17/10/2021 – 23/10/2021 

احة نهاية الفصل الدراسي األولأستر  12/12/2021-02/1/2022 

الدراسي الثانيفصل لبداية ا  03/1/2022 

 10/4/2022-28/3/2022 أستراحة نهاية الفصل الدراسي الثاني

 11/4/2022 بداية الفصل الدراسي الثالث

 1/7/2022 نهاية العام الدراسي

 القادة الرعويين

Ms Amreen Imtiaz 6-7 Girls Amreen.i_wsr@gemsedu.com 

Mr Mojeed Olajire 6-7 Boys Mojeed.o_wsr@gemsedu.com 

Ms. Dhanya Surendradas 8-10 Girls dhanya.s_wsr@gemsedu.com 

Ms. Laya Chinnu 8-10 Boys layachinnu.g_wsr@Gemsedu.com 

Ms. Reshma Bhimani G11-12 reshma.b_wsr@Gemsedu.com 

Ms. Hassina Muhammad Student Welfare Hassina.m_wsr@gemsedu.com 

 "الغرض من التعليم هو استبدال العقل الفارغ بعقل مفتوح". مالكولم إس فوربس
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 الصف الخامس - ول روضةاأل 2021/22مواعيد المدرسة االبتدائية 

 

  KG1 KG2, Grade 1 & 2  Grades 3 to 5 

 Mon - Thurs Friday  Mon - Thurs Friday  Mon - Thurs Friday 

Classroom   Classroom 07:15am-07:30am 07:15am-07:30am Quadrangle 07.30am - 07.45am 07.30am - 07.45am 

R 
Registration: 

07:45am – 08:00am 
Registration: 

07:45am – 08:00am 
R 

Registration: 
07.30am - 07.45am 

Registration: 
07:45am – 08:00am 

R 
Registration: 

07.45am - 08.00am 
Registration: 

07.45am - 08.00am 

Lesson 1 07:45am-08:30am 07:45am-08:30am Lesson 1 07:45am-08:30am 07:45am-08:30am Lesson 1 07:45am-08:30am 07:45am-08:30am 

Lesson 2 08:30am-09:15am 08:30am-09:15am Lesson 2 08:30am-09:15am 08:30am-09:15am Lesson 2 08:30am-09:15am 08:30am-09:15am 

Lesson 3 09:15am-10:00am 09:15am-10:00am Lesson 3 09:15am-10:00am 09:15am-10:00am Lesson 3 09:15am-10:00am 09:15am-10:00am 

Break 10:00am-10:15am 10:00am-10:15am Break 10:00am-10:15am 10:00am-10:15am Break 10:00am-10:15am 10:00am-10:15am 

Lesson 4 10:15am-11:00am 10:15am-11:00am Lesson 4 10:15am-11:00am 10:15am-11:00am Lesson 4 10:15am-11:00am 10:15am-11:00am 

Lunch  11:00am-11:45am Dispersal Lesson 5 11:00am-11:45am Dispersal Lesson 5 11:00am-11:45am Dispersal 

Lesson 5 11:45am-12:30pm 

 

Lunch 11:45am-12:30pm  Lunch 11:45am-12:30pm  

  Lesson 6 01:15pm-02:00pm  Lesson 6 01:15pm-02:00pm  

    Lesson 7 02:00pm-02:45pm  Lesson 7 02:00pm-02:45pm  

    Dispersal 02:45pm-03:00pm  Dispersal 02:45pm-03:00pm  
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 تصال في وستمنسترجهات األ

 

 

ول. إذا كنت غير قادر إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن الحضور أو االلتزام بالمواعيد أو رفاهية طفلك ، فيرجى االتصال بمعلم طفلك أو قائد الصف في المقام األ

 .حل مرضيعلى الحصول على 
 

لكترونيالبريد األ الصف القادة الرعويين  

Ms. Samia Altamash KG1 samia.a_wsr@gemsedu.com 

Ms. Anna Capua KG2 anna.c_wsr@gemsedu.com 

Ms. Carolina Pastor G 1 carolina.h_wsr@gemsedu.com 

Ms. Swati Kamble G 2 swati.k_wsr@gemsedu.com 

Ms. Oluwakemisinuola G 3 oluwakemisin.o_wsr@gemsedu.com 

Mr. Demetrius Dizon G 4 demetrius.d_wsr@gemsedu.com 

Mr. Andrew Nisbet G 5 andrew.n_wsr@gemsedu.com 

Ms. Amreen Imtiaz G 6-7 Girls  amreen.i_wsr@gemsedu.com 

Mr. Mojeed Olajire G 6-7 Boys  mojeed.o_wsr@Gemsedu.com 

Ms. Dhanya Surendradas G 8-10 Girls  dhanya.s_wsr@gemsedu.com 

Ms. Laya Chinnu George G 8-10 Boys  layachinnu.g_wsr@gemsedu.com 

Ms. Reshma Bhimani G 11 and 12  reshma.b_wsr@gemsedu.com 

ياأللكترونالبريد  المادة قادة المنهج  

Ms. Ciara Lillis Secondary English ciara.l_wsr@gemsedu.com 

Mr. Michal Martinek 

Mr. James Owodeha 

Secondary Mathematics 

KS3 (G 6-7) 

KS 4 (G 8-9) 

KS 5 (G 10-12) 

 

michal.m_wsr@gemsedu.com 

james.o_wsr@gemsedu.com  

Ms. Emma Fox Secondary Science emma.f_wsr@gemsedu.com 

Mr. Temitope Olusayo Head of Performing Arts temitope.o_wsr@gemsedu.com  

Mr. Ali Ezzat 
Grade 1-12: 

Arabic & Social Studies A 
aliezzat.e_wsr@gemsedu.com 

Ms. Saima Naz Grade 1-12 Islamic saima.n_wsr@gemsedu.com 

Mr. Sujith Thankachan 

Mr Duane 

Head of Secondary PE 

Head of Primary PE 

sujith.t_wsr@gemsedu.com 

fatmamohamed.s_wsr@gemsedu.com 

Ms Blessy Varghese 
Moral Education, PSHE and 
Social Studies B 

blessy.v_wsr@gemsedu.com 

Ms. Farah Alhousani Business & Economics farah.a3_wsr@Gemsedu.com 

Ms Evangeline Ravi 

Ms. Zahra Shelke 

Head of ICT Secondary 

Head of ICT Primary 

evangeline.r_wsr@gemsedu.com 

zahra.s1_wsr@Gemsedu.com  

 
 

mailto:samia.a_wsr@gemsedu.com
mailto:anna.c_wsr@gemsedu.com
mailto:carolina.h_wsr@gemsedu.com
mailto:swati.k_wsr@gemsedu.com
mailto:andrew.n_wsr@gemsedu.com
mailto:amreen.i_wsr@gemsedu.com
mailto:dhanya.s_wsr@gemsedu.com
mailto:michal.m_wsr@gemsedu.com
mailto:james.o_wsr@gemsedu.com
mailto:emma.f_wsr@gemsedu.com
mailto:temitope.o_wsr@gemsedu.com
mailto:aliezzat.e_wsr@gemsedu.com
mailto:saima.n_wsr@gemsedu.com
mailto:sujith.t_wsr@gemsedu.com
mailto:fatmamohamed.s_wsr@gemsedu.com
mailto:farah.a3_wsr@Gemsedu.com
mailto:evangeline.r_wsr@gemsedu.com
mailto:zahra.s1_wsr@Gemsedu.com
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 هامةجهات أتصال 

ظيفةالو  البريد األلكتروني األسم 

Principal Ms. Nicole Haynes   info_wsr@gemsedu.com  

Vice Principal  Mr. Mohsin Ibrahim Mohsin.i_wsr@gemsedu.com 

Head of Secondary (Grade 6-12) Ms. Chantelle Sargeant Chantelle.s_wsr@gemsedu.com 

Head of Primary (KG1 to Grade 5) Ms. Jane Scawthorn jane.s_wsr@gemsedu.com  

Head of Arabic and Islamic Studies and 

Social Studies Department  

 
Mr. Ismail Saidi 

 
ismail.s_wsr@gemsedu.com  

Deputy Head of Primary   Ms. Ilne Gevers    ilne.g_wsr@gemsedu.com 

Deputy Head of Secondary  Ms. Rhea Lawrence rheamarina.l_wsr@gemsedu.com 

Deputy Head of Assessment   Mr. Harley Golder  harley.g_wsr@gemsedu.com  

Directors of Learning: 
Key Stage 1 (KG1- KG2) 
Lower Key Stage 2 (Grade 1-3) 

Upper Key Stage 2 (Grade 4 – 5) 

Ms. Christiana Bamidele 
Ms. Paramprit Kaur 

Ms.  Ummehani Mohammed  

 
christiana.b_wsr@gemsedu.com 
paramprit.k_wsr@gemsedu.com  
ummehani.e_wsr@gemsedu.com    

Directors of Learning  
Key Stage 3 (Grades 6 and 7) 
Key Stage 4 (Grades 8, 9 and 10) 
Key Stage 5 (Grade 11 and 12) 

Ms Remya Unnikrishnan 
Mr. Temitope Olusayo  
Ms. Beena Nair 

 
remya.u_wsr@gemsedu.com 
temitope.o_wsr@gemsedu.com 
beena.n_wsr@gemsedu.com 

Teaching & Learning Coach  Ms. Asma Siddiqui   asma.s_wsr@gemsedu.com   

Head of Examinations Ms. Martha Fishery  martha.f_wsr@gemsedu.com  

SEND Coordinator  Ms. Inmaculada Alemania inmaculadalu.a_wsr@gemsedu.com  

School Counsellor Secondary Mr.  Joe Sebastian joe.s_wsr@gemsedu.com 

School Counsellor Primary Ms. Basma Ibrahim basma.i_wsr@Gemsedu.com 

Student Welfare Officer  Ms. Hassina Muhammad hassina.m_wsr@gemsedu.com  

Parent Relations Executive (PRE)  Ms. Josephine Atea  josephine.a_wsr@gemsedu.com    

Manager of School Operations   Mr. Tapan Bhatt tapan.b_wsr@gemsedu.com  

Registrar Ms. Genesa Paler registrar_wsr@Gemsedu.com  

BBT Bus Transport Customer Care 

Executive (CCE) 
Mr. Yousef Rasheed 

sde-wsr@bbt.ae / 

yousaf.rasheed@sts-group.com 

Threads Uniform www.threadsme.com  

Facebook  www.facebook.com/GemsWestminsterSchool.RAK/  

Book Sale  hazvineicath.k_wsr@gemsedu.com 

School WhatsApp Number 0526670658  

 

 

 

جتماعي لوزارة التربية والتعليممواقع التواصل األ  

Twitter https://twitter.com//MOEEducationUAE 

Facebook www.facebook.com/MonistryOfEducationUAE 

YouTube www.youtube.com/user/moeaevideos?feature=watch 

MOE www.moe.gov.ae 

Phone Toll free: 80051115 
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