
 

 

THE ENGLISH MODERN KINDERGARTEN 

 Ref: sst/SHA/199/1920 emk         

                      .  

           

Dear Parents, 

The faculty and staff of the English Modern Kindergarten in Wakra will teach your child the aspects of‘ 

‘The Cambridge Learner Attributes’  these are: 

To be confident, rsesponsible, reflective, Innovative and engaged indidivuals, where the children will learn, achieve and discover. 

This week we are focused on being “ A Responsible Learner” “I respect, I care”  “I am polite, I am kind” 

All learning is focused around the seven areas of the Early Years Foundation Stage Curriculum, Jolly phonics and Literacy Planet. 

 بلة.لجميع األهالي الذين شاركونا حضور لقاء القهوة المدرسي، لقد كن من الرائع جد ا لقاء العديد منكم. ونتطلع للقائكم في اللقاءات المق جزيل   اشكر   األهالي األعزاء،

 مجاالت:بتعليم طفلكم اإلنجليزية الحديثة  الروضةسيقوم معلمو وفريق عمل 

 الّسمات هي:وهذه ". سمات متعلم كامبردج"

ا، ومشارك ا اآلخرين عندما يتعلم األطفال، ويحققون اإلنجازات، ويكتشفون.  أن يكون واثق ا، مسؤوال، متأمل، مبتكر 

 " أنا خلوق، ولطيف" "أحترم اآلخرين، وأهتّم ألمرهم" "المسؤول"متعلم كمبردج سنركز هذا األسبوع على كيف أكون 

 (.Litracy Planet(، وبرنامج )Jolly phonics، وبرنامج )هج مرحلة سنوات التعلّم المبكرة االت السبع لمنجميع جوانب التعلّم تركز على المج

Our theme for the month of November (Term 1) is: 

KG1  & KG2 People Who Help Us     

 موضوع تعلّمنا لشهر نوفمبر )الفصل األول( هو: 

الذين يقدمون لنا المساعدةاألشخاص : 2الكي جي و 1الكي جي   

This week we have been learning about:: كنّا نتعلم هذا األسبوع عن  

KG1: Teacher & Librarian KG2: School 

 المدرسة: 2الكي جي   المعلمون وأمين المكتبة: 1الـكي جي 

 

 KG1 KG2 

Literacy 

 القراءة والكتابة اإلنجليزية

Letter Jj  and revision of the letters 

Aa-Ii recognition, sound, and formation 

Letters  r m d and revision all lettetrs and 

words  learnt so far linking to sounds whilst 

Email :  
emkg@emswakra.net  
Follow us on twitter@EnglishMSchool  

Facebook.   

Web: 

www.englishmodernschool.net/emkg/ 

   

http://www.englishmodernschool.net/emkg/
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through; stories, songs, art and the jolly phonics 

program as well as a variety of activities. 

 Aa-Iiمع مراجعة للحروف من ،  Jjالتعرف على حرف الـ 

 صوتا، وشكل 

 Jollyوبرنام ) من خلل القصص، واألغاني، واألعمال الفنية

phonics.وأنشطة متنوعة ) 

writing. Hears and says the initial sound in words. 

         Some key words: green,cat, can, 

cap,,stick,tick, pick,,sack, skip,skin,ink, pink, .set, 

pet, net, pen, ten, hen, hat, hip, hit, neck, peck,  

Letter sounds, using jolly phonics, Literacy Planet, 

songs, stories and art. 

   مع مراجعة لجميع الحروف والكلمات المتعلمة r m d الحروف 

 ربطها بأصواتها أثناء الكتابةمع  سابقا

 طق الصوت األساسي في الكلماتيسمع وين

 ,green, cat, can, cap,,stick,tickالمفردات: بعض 

pick,,sack, skip,skin,ink, pink, .set, pet, net, pen, ten, 

hen, hat, hip, hit, neck, peck,  

 

، وبرنامج (Jolly phonicsأصوات الحروف، باستخدام برنامج )

(Lietracy Planetواألغاني، وا ، )لقصص، واألعمال الفنية 

Math 

 الرياضيات

Number 10, revision of numbers 0-9 
recognition, sound, and formation through; stories, 

songs, art and a variety of activities. 

صوتا   9 - 0مع مراجعة األرقام من  10  التعرف على الرقم

 وشكل

المتنوعة من خلل القصص واألغاني واألنشطة  

One more and one less  through counting objects, 

recognition, writing, also making comparions of 

numbers and quantities through stories, songs, art 

and a variety of activities. 

بطريقة واحد أكثر وواحد أقل من خلل عدّ األشياء، وتمييزها، العد 

 ها. وكذلك عمل مقارنات بين األرقام والكمياتوكتابت

 من خلل القصص، واألغاني، واألعمال الفنية واألنشطة المتنوعة.

Understanding of 

the World 

Explore what a teacher , TA and librarian does in school 

through role play as well as through songs, stories, art  

and games. 

ما يقوم به كل من المعلمات ومساعدات المعلمات وأمين المكتبة اكتشاف 

 في المدرسة من خلل اللعب وتبادل األدوار

 واستخدام األغاني، والقصص، واألعمال الفنية واأللعاب.

Discuss and share what school is like, what a teacher does 

using ICT,  stories, songs, art and a variety of 

activities. 

,  

 المناقشة والمشاركة حول ما تشبهه المدرسة، ماذا يفعل المعلم

وذلك باستخدام التكنولوجيا، والقصص، واألغاني، والفنون واألنشطة 

 المختلفة

Arabic 

 اللغة العربية

 

During this week students will learn the sound of the 

letter “ Haa” . 

األسبوع سوف يدرس الطلب دراسة صوت خلل هذا 

 الحرف " الحاء" .

During this week students will learn the different Phases 

and sounds of the letter  "Haa”,please help your child to 

complete the homework page”14”.   

حاء". خلل هذا األسبوع سوف يتعلم الطلب أشكال وأصوات حرف " ال

"14الرجاء مساعدة الطالب في حل الواجب صفحة"  

 

Islamic 

 التربية اإلسامية

During this week students will learn Surat   

(Al -Falq)  

 خلل هذا األسبوع سوف يدرس الطلب سورة الفلق.

During this week students will learn Surat   (Al -

Falq)  

يدرس الطلب سورة الفلق.خلل هذا األسبوع سوف   

PE 

 التربية الرياضية

Use-one-handed equipment 

 معدات بيد واحدةالاستخدام 
Experiement different ways of moving. 

 اكتشاف طرق مختلفة للحركة.
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Bus Request Forms 

If you are interested in your child riding the school bus for the academic year 2019-2020, please collect a bus enquire form 

from the reception. 

Parking 

During drop off and pick up times, please kindly park your vechicle on the kindergarten side not on the residents side, as we are 

still receving complaints from our neighbours.   

Thank you for your co-operation and understanding with this matter. 

School Timings 

Gates open 6.30am , Gates close at 7pm.  Gates will open again at 1pm and close at 2pm. 

Early pick up is only for emergencies or if the child has a medical appointment. 

School starts at 7am and  finishes at 1pm – ALL children MUST be collected on time. 

Meeting Information 

You can meet with the Principal at EMKG and the Head of School at EMSW without an appointment when you drop off / 

pick up your child from school. (In the morning from 6:30 AM to 7:10 AM and in the afternoon 1:20 PM to 2:00 PM on 

Mondays and Tuesdays only). 

 

You may also schedule an appointment to meet with your child's teacher, senior leadership, and Management Team via school 

email (emkg@emswakra.net) or in reception. 

 We also welcome your feedback and suggestions which can be placed in 'Suggestion Box' in reception. 

Please remember to always check your emails and the school website for important dates and event information. 

School Information: 

School begins at 7am the gates will open at 6.30am, please do not bring your child to school before 6.30am.  

 Your child needs to be in the classroom to begin the morning lessons, by 7am. When your child is late, this can have an effect 

your childs’s social and emotional development as well as disturb the other children in the class. It can mean that your child will 

be missing out on important learning time. Also please note that  5 late days  is equal to 1 day absent on the registration system. 

The school day ends at 1pm.  Please ensure that your child is picked up on time, it is the parents resonsiblitity to ensure that 

alternative arrangements have been made to ensure that your child is collected on time.  

Medical 

 Please do not send MEDICATION to school with your child in their snack bag or school bag.  

 All medication MUST be taken to the nurse room.   

 If your child is sick they MUST be collected from school and stay at home until they are better.  Please always try to 

provide a sick note and or medical form for your child’s absence. 

 When your child returns to school after an illness or accident, please go DIRECTLY to the see the nurse before sending 

your child to the classroom. 

 

 

mailto:emkg@emswakra.net
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Please remember your child will only need their small lunch bag, they DO NOT need to bring a trolley bag or huge backpacks, as 

these are too heavy and we do not have enough space to store them. 

 

Jewellery 
 

 In order to maintain the safety and well being of the children whilst they are at school. 

Please DO NOT  send your child to school wearing a necklace, bracelet, rings or watches. 

 

These items are NOT allowed to be worn at school 

 

                                           
Snack Information 

You should provide two healthy snacks for your child every day.  Please limit these into two small containers inside their small 

size lunch bag.  Here are some recommended items: 

   Sandwich                   Cheese                     Fruits                      Milk/Yogurt         Water           Juice                                      

  

      

 

 

These items are not allowed for Snacks: 

   Soda, Chips, Candy, Chocolates, or Fast Food 

                    NO NUTS OR FOOD/CAKE THAT CONTAIN NUTS. 

Parents can we remind you that it is school policy for parents and staff NOT to take photographs in school using 

your own personal device, for example on your mobile phone, tablet or camera. This is for the safety and security of your child in 

the school, so please do not be offended when a member of staff asks you to stop and possibly delete the picture that you have 

taken. 

BIRTHDAY CELEBRATIONS  

We will make your child’s day special in school by celebrating with them. Birthday celebrations must be during the second break 

time at 11.40am.  Please remember to follow the guidelines to avoid any disappoinments on the day: 

                      

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2l1blA5q0QpfqM&tbnid=R16Ik_87_B_N6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ign.com/boards/threads/x-marks-the-spot-of-the-death-of-fiat-monetary-policy.453708457/&ei=UjDVU7bbC6jX0QXmt4CAAw&bvm=bv.71778758,d.d2k&psig=AFQjCNFaa-_YBRbQkj5SeisdAV7_rd8OeQ&ust=1406566851353279
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tIA2vlxnhrJZ6M&tbnid=_tZe-BXtSkv-iM:&ved=0CAUQjRw&url=http://names.displaypix.com/Colorful-Birthday-Cake-Name-Picture/254&ei=CDbVU8OgDIix0QWHsYH4CQ&bvm=bv.71778758,d.d2k&psig=AFQjCNHPs74-VoD3AQXqaQOE4JmtpI1L-Q&ust=1406568278383296
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://igalleriez.com/wp-content/uploads/2014/02/chocolate-birthday-cake-recipe6.jpg&imgrefurl=http://igalleriez.com/happy-birthday-cakes-chocolate-free-wallpaper-for-iphone-4s/&h=540&w=720&tbnid=JgLIz9UnfX5HlM:&zoom=1&docid=HV9NgeEIk6QjcM&ei=WzbVU42yCIXF0QWip4GQAw&tbm=isch&ved=0CBYQMygOMA44ZA&iact=rc&uact=3&dur=1023&page=7&start=105&ndsp=19
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=k08d9sG4lTvbOM&tbnid=HPrmlxR5Q9KsxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://thepapercompanystudio.blogspot.com/2010/04/quite-birthday-party.html&ei=pjjVU9TlBOO30QWE8YGYBQ&bvm=bv.71778758,d.d2k&psig=AFQjCNFQFDCSIxyHI7_CB1lHC0BHWSa46Q&ust=1406568926155964
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        These are NOT allowed and will not be accepted: Big Cakes, Party Bags, Candles, Real Knives or Cakes with Nuts or 

Seeds.       

       

 Cupcakes and small juice boxes are allowed.   

 Please provide enough for the total number of students in your child’s class 

 The birthday will be celebrated at the second break snack which begins at 11:40 am 

 

Spare Clothing 

Please issue your child with spare clothing.  This is so that if there are any accidents or sickness.  Your child will be cleaned and 

made comfortable in their own clothes. Spare clothes need to be in a bag with your child’s name clearly written on it.  This can 

then be left at school in your child’s classroom. 

Our mission is to provide a challenging, internationally based education that nurtures lifelong learners in a multi-cultural setting. 

 رسالتنا هي توفير تعليٍم دولّيٍ قائم على التّحّدي يهدف إلى تنشئة متعلمين مدى الحياة في بيئة متعّددة الثقافات.: رسالة المدرسة

 Our vision is for all our students to reach their full potential and positively impact their world. 

 رؤية المدرسة: رؤيتنا هي أن يحّقق طلبتنا كامل إمكاناتهم وأن يحدثوا تأثيًرا إيجابيًّا في عالمهم

 

Thank you - School management  

 طلب االلتحاق بباص المدرسة:

 ، يرجى أخذ طلب االلتحاق بباص المدرسة من االستقبال.2020-2019لمدرسة لهذا العام إذا كانت لديك الرغبة بالتحاق طفلك بباص ا

 اصطفاف السيارات

ث وصلتنا بعض الشكاوى يرجى ركن سياراتكم بمحاذاة مبنى الروضة وليس بمحاذاة منازل السكان الجيران عند توصيل أبنائكم إلى الروضة أو عند اصطحابكم منها، حي

 .بهذا الخصوص

 ا جزيل لتعاونكم وتفهمكم لهذا األمر.شكر  

 االنصرال المبّكر للطلبة:

ا. يرجى التأكد من اتخاذ جميع الترتيبات اللزمة الصطحاب طفلك في الموعد المحدّد. 12ينتهي دوام جميع الطلبة الساعة أكتوبر.  3الخميس   ظهر 

 :أوقات الدراسة

 ظهرا. 2:00ظهرا، ويتّم إغلقها الساعة  1:00صباحا. يعاد فتح البوابات الساعة  7:00البوابات الساعة  صباحا، تقفل 6:30تفتح البوابات المدرسية الساعة 

 اصطحاب الطفل مبكرا من المدرسة هو لألمور الطارئة فقط، أو لمواعيد طبية.

 في الموعد المحدد. يجب اصطحاب جميع الطلبةظهرا.  1:00صباحا وتنتهي الساعة  7:00تبدأ الدراسة في الروضة الساعة 

 االنصراف المبكر:

ا. 12سبتمبر، ينتهي الدوام المدرسي الساعة  19الخميس   ظهر 

 يرجى التأكد من اتخاذ جميع الترتيبات الصطحاب طفلك من الروضة في الوقت المحدّد.

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cL7oRyTDvcsA8M&tbnid=lNPVPpVgL936UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ardaroc.org/roc/about/default.aspx?ekfrm=1945&ei=ETTVU8yTFYW10QWYt4GQDw&bvm=bv.71778758,d.d2k&psig=AFQjCNFaCV417yibU5HkxDuQss7N2L2jFw&ust=1406567659922721
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cL7oRyTDvcsA8M&tbnid=lNPVPpVgL936UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ardaroc.org/roc/about/default.aspx?ekfrm=1945&ei=ETTVU8yTFYW10QWYt4GQDw&bvm=bv.71778758,d.d2k&psig=AFQjCNFaCV417yibU5HkxDuQss7N2L2jFw&ust=1406567659922721
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Fnd-258FFn3g1M&tbnid=TZqHHkwIdQjyhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.glorioustreats.com/2011/08/cupcake-basics-how-to-frost-cupcakes.html&ei=SDfVU5_lJuHb0QXshYCwCA&bvm=bv.71778758,d.d2k&psig=AFQjCNFgnzXZNCoEYuuQ5i82ZmhBterIsA&ust=1406568524416760
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Fnd-258FFn3g1M&tbnid=TZqHHkwIdQjyhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.glorioustreats.com/2011/08/cupcake-basics-how-to-frost-cupcakes.html&ei=SDfVU5_lJuHb0QXshYCwCA&bvm=bv.71778758,d.d2k&psig=AFQjCNFgnzXZNCoEYuuQ5i82ZmhBterIsA&ust=1406568524416760
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 معلومات تتعلق باالجتماعات

دون موعد مسبق عند توصيل أبنائكم إلى ومديرة المدرسة في المدرسة اإلنجليزية الحديثة الوكرة في الروضة اإلنجليزية الحديثة  بإمكانكم االجتماع بمديرة الروضة 

ا من الساعة   فقط(وثلثاء  ثنينكل يوم ا صباحا  7:10وحتى  صباحا 6:30المدرسة أو اصطحابكم منها. )صباح 

ا طلب موعد لمقابلة معلم طفلك، أو مسؤولي الصفوف، أو إدارة ال من خلل منطقة طلب ذلك أو  )emkg@emswakra.net (مدرسة عبر إرسال إيميل إلى يمكنكم أيض 

 االستقبال.

 ونرحب أيضا بملحظاتكم واستفساراتكم من خلل صندوق االقتراحات الموجود في منطقة االستقبال.

ا وموقع المدرسة اإللكتروني للطلع على تواريخ مهّمة ومعلومات حول الفعاليات المدرسيّ   ةيرجى التذّكر بتفقّد بريدك اإللكتروني دائم 

 معلومات مدرسيّة:

ا،  7:00يبدأ الدوام المدرسي الساعة  ا. 6:30ساعة يرجى عدم إحضار طفلك إلى المدرسة قبل الصباحا،  6:30وتفتح البوابات الساعة صباح   صباح 

ا. عندما يتأخر طفلك عن بداية الدوام المدرسي فإن ذلك سيؤثر على نموه  السابعةيجب على طفلك التواجد في غرفة الصف لبدء الدروس اليومية بحلول الساعة  صباح 

ويرجى العلم بأن خمس أيام تأخير عن بدء الدوام  ت التعلم الهاّم.االجتماعي والعاطفي، فضل  عن مقاطعة األطفال اآلخرين أثناء تعلمهم وفقدان الطلبة المتأخرين وق

 المدرسي تعادل يوم غياب واحد على نظام الغياب المدرسي.

ا.  12:25ينتهي الدّوام المدرسي الساعة    .في الوقت المحدّد همصطحاب طفلومسؤولية األهل اتخاذ جميع الترتيبات اللزمة الظهر 

 معلومات طبيّة:

  الطالب في حقيبة طعام الطالب أو في حقيبته المدرسية. وضع أدوية معديرجى  

 جميع األدوية إلى غرفة الممرضةأن تؤخذ  يجب . 

  ، ا ا محاولة تقديم التقرير الطبي لغياب طفلك. يجب اصطحابه من المدرسة وإبقاؤهإذا كان طفلك مريض   في المنزل حتى يصبح الطفل بحال أفضل. يرجى دائم 

 طفلك إلى المدرسة بعد غيابه بسبب المرض يرجى التوّجه مباشرة إلى غرفة الممرضة قبل إرسال الطفل إلى الغرفة الصفية. عند عودة 

مساحة على الطفل وال توجد  يرجى التذّكر من أن طفلك يحتاج فقط إلى حقيبة طعام صغيرة، ال يحتاجون إلى إحضار حقيبة جرارة أو حقائب كبيرة الحجم، حيث أنها ثقيلة

 كافية لتخزينها داخل الصف.

 واالكسسوارات المجوهرات
 

 من أجل الحفاظ على سالمة وصّحة أبنائكم عند تواجدهم في المدرسة 

  إلى المدرسة مرتديا/ مرتدية القالئد، األساور، الخواتم، الساعات.يرجى عدم إرسال طفلكم/ طفلتكم 

 

 لمدرسةهذه المواد في الصور أدناه غير مسموح بلبسها في 

 

                                           
 

 معلومات غذائية

 الموصى بها: يتوجب عليك تزويد ابنك بوجبتين غذائيتين صحيتين يومي ا. يرجى وضع ذلك في حافظتين داخل حقيبة طعامه الصغيرة. وفيما يأتي بعض المواد

 

                                      عصير               ماء             حليب/ لبن                      فواكه                     جبن                   سندويش   
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 الموادّ اآلتية غير مسموح بها في المدرسة

 المشروبالت الغازية،  الشيبس، الحلوى، الشوكلتة، الوجبات السريعة

 األطعمة التي تحتوي على المكسرات غير مسموح بالمكسرات أو

 

 

 

التقاط الصور في المدرسة باستخدام أجهزتكم الشخصية الخاصة بكم،  بعدمسياسة المدرسة لألهل وللمعلمين األهالي الكرام، يرجى تذكيركم ب  

يرجى عدم مؤاخذتنا إذا تّم الطلب من حضرتكم وقف التصوير أو  كاستخدام هاتفك أو الكاميرا أو التابليت الخاص بك. فهذا لضمان أمن وسلمة طفلك في المدرسة، لذا

  حذف الصورة الملتقطة مع خالص االحترام.

 احتفاالت أعياد الميالد

 11:40الّساعة  نية في تمامسوف نعمل على أن يكون يوم ميلد طفلك مختلف ا في مدرستنا من خلل االحتفال معهم. وقت االحتفال بعيد الميلد يكون خلل الفرصة الثا

ا. يرجى تذّكر اإلرشادات اآلتية:  ظهر 

                      

 قوالب الكيك الكبيرة، حقائب هدايا االحتفاالت، الشموع، السكاكين الحقيقية أو الكيك المحشو بالمكسرات. هذه المواد غير مسموح بها:

       

 .الـ )كاب كيك( وعلب العصير مسموح بها 

 يرجى توفير عدد كافي لمجموع الطلبة في صف طفلك. 

  ظهًرا. 11:40يتّم االحتفال بعيد الميالد في فرصة الطعام الثانية والتي تبدأ في تمام الساعة 

 :المالبس االحتياطية

تكون الملبس  يرجى توفير ملبس احتياطية لطفلك. وذلك في حال حدوث أي طاريء أو مرض يمكن تنظيف طفلك وجعله يشعر بالراحة في ملبسه الخاصة. يجب أن

  المدرسة في الفصل الدراسي لطفلك.اطية في كيس مكتوب عليه اسم طفلك بوضوح. ويمكن بعد ذلك ترك هذا الكيس في االحتي
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