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14 June 2020 

 ،األهالي الكرام

 

آمل أن تكونوا جميعًا بخير وصّحة وعافية، بينما نواصل التكيف مع األزمة العالمية 

فنحن في مياه مجهولة، وكل ما  COVID-19الحالية وحاالت عدم اليقين التي تأتي مع 

يمكننا القيام به هو الحفاظ على التكيّف واالتساق واالستقرار وسط هذه التحديات على 

أمل أن يعود العالم إلى طبيعته قريبًا. يتطلب منا التعامل مع هذه التحديات الكثير من 

الشجاعة والمثابرة والصبر. من المؤكد أننا جميعا نفتقد العودة إلى حياتنا الطبيعية كما 

 كانت في السابق، ويصبح لدينا الحرية في القيام باألشياء التي نرغب بالقيام بها.

 

حتى مع العمل من المنازل، ما زلنا نقدم تجارب وخبرات تعليمية قوية عبر اإلنترنت 

لطالبنا. نشكركم على العمل بشراكة معنا في هذا التحول في نموذج التعليم. نقدر دعمكم 

 وتعاونكم لضمان حصول أطفالكم على أفضل تعليم ممكن خالل هذه الفترة المجهولة.

 :ألولياء األمورتذكير 

  يرجي زيارة
الموقع 

اإللكتروني/ 
التقويم 

 المدرسي

  يرجى التحقق
من الواجب 

 المنزلي

  يرجى إرسال
بريد إلكتروني 
للمدرسة في 
حالة وجود أي 
استفسارات أو 

 تساؤالت

  اقرا لطفلك
 بصفة يومية

 اشكر أطفالك 

  امدح أطفالك
على عملهم 

 الجيد

  يرجي دفع
الرسوم 

الدراسيّة في 
 موعدها

  حافظ على
التغذية الجيدة 

 والتمارين

  خذ قسطا من
الراحة 

واستمتع 
 بيومك
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شكر خاص أقدّمه ألعضاء هيئة التدريس والموظفين على عملهم الشاق لضمان استمرار توفير التعلم لطالبنا رغم كل 

 الصعوبات التي تواجهنا.

نشكركم على ردودكم وتفاعالتكم اإليجابية في اجتماعات األهالي االفتراضية هذا العام؛ من الجيد أن نسمع كل شيء  

عن تجربتكم وأفكاركم واقتراحاتكم حول التعلم عبر اإلنترنت وجميع األمور المدرسية بشكل عام. يعد التعليم عبر 

 اإلنترنت أمًرا جديدًا بالنسبة لنا ولكم جميعًا.

 

 االنتقال إلى التعلم عبر اإلنترنت

مؤقتًا، فإننا قمنا بإشراك الطلبة بخبرات تعلمية، والتي واصلت برنامج التعلم المخطط له  المدرسيبينما تّم إغالق حرمنا 

لتساعدهم على البقاء على اتصال مع المعلمين وزمالء الدراسة. يؤكد طلبتنا تفاعلهم وإبداعهم ويبرزون التوافق بين 

المهام التي تظهر على الشاشة وخارج الشاشة والتي تساعد على االتصال بالتعلم السابق والمناهج الدراسية الحالية. هناك 

جدول يومي للدروس يتضمن أنشطة متوافقة مع الخطة الطويلة والمتوسطة المدى للفصل الدراسي الثالث. األنشطة 

المخطط لها مألوفة لألطفال وأولياء األمور وتقدّم أدلة إرشادية تفصيلية حول برنامج السيسو مع تقديم تعليمات المعلم 

باستخدام الفيديو والصوت. يتّم تحديث التعليقات والمالحظات الصوتية من قبل المعلم والمدير يوميًا. لقد حافظنا على 

أنشطة متنوعة ومحفزة لضمان أن األطفال يمكنهم التعلم بشكل مستقل وال يزالون مبدعين ويستخدمون خيالهم. يتم شرح 

األنشطة إما باستخدام الصوت أو الفيديو. تتضمن الجلسات أيًضا جلسة أنشطة التربية الرياضية باإلضافة إلى مواد اللغة 

العربية، ودروس إسالمية يتم تضمينها كل أسبوع. تشمل األنشطة األطفال على تسجيل ما يقولونه أثناء إكمال النشاط، أو 

رسم صورة تتعلق بالموضوع ووصفها، واالستماع إلى قصة، ثم شرح الجزء المفضل لديهم من القصة أو رسم صورة 

  تتعلق بالقصة.

  

نفتقدكم جميعًا ونفتقد رؤية طالبنا األعزاء ونفتقد جميع أفراد المجتمع المدرسي، وأتطلع إلى رؤيتكم ثانية بكل خير بإذن 

 هللا.

 

 شكرا لكم جميعا. 

 

 مع أطيب التحيات،

 أودوسوغا -أومولوال رايت 

 مدير المدرسة
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 مديرة الروضةرسالة من 

. نحن في نهاية الفصل الدراسي الثاني وقد كان من دواعي EMKGاألهالي الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب كما وأرحب بأطفال 
سروري أن نشهد األطفال يتمتعون بفرص ليكونوا مبدعين ، ومتأملين في تعلمهم وقد أصبحوا أكثر ثقة ومسؤولية، يهتمون لبعضهم 

 البعض ويهتمون ببيئتهم.

سنستمر في دعم تعلم األطفال لمساعدتهم على اكتشاف أهدافهم التعليمية وتحقيقها من خالل منهج مرحلة السنوات األولى المبكرة ) 
EYFS وبرنامج ، )Jolly Phonics  وبرنامجSecondstep  ولطالبKG2   نضيف برنامجLiteracy Planet   كأداة من أدوات

 التعلم األخرى.

سنواصل دائما تشجيع األطفال على أن يكونوا مستقلين ومبتكرين في جميع مجاالت نموهم؛ يمكن تطوير ذلك أكثر إذا تم تشجيعه من 
 قبلكم أيًضا في المنزل.

لقد استمتع األطفال باستخدام هذه المهارات للمساعدة في تغيير وتطوير مجاالت لعب األدوار، وتوسيع نطاق تعلمهم خارج الفصل 
الدراسي، مما ساعدهم على تحسين مهاراتهم في التواصل والمهارات االجتماعية. لقد أظهر األطفال كيف أصبحوا متعلمين مشاركين 

 ومتأملين.

، وأسبوع اللغة العربية واليوم  Dress Down Daysأيام اللباس المختلف  لقد استمتع األطفال والموظفون بالمشاركة في فعاليات مثل
وطالب الروضة  من المدرسة  KG2و  KG1الرياضي لطلبة الروضة والعروض اإلنتاجية الطالبية والتي غنى فيها طالب الـ 

اإلنجليزية الحديثة معًا. استمتع الطالب بموضوعات التعلم الشهرية بما في ذلك األكل الصحي، "كما أنه من الممتع أيًضا مشاهدة 
 األطفال الذين يعملون معًا ويبحثون بثقة في حديقة الروضة اإلنجليزية الحديثة، التي تتطور بشكل جيد للغاية.

يرجى تخصيص الوقت الكافي لزيارة موقعنا اإللكتروني ، الذي يتم تحديثه بانتظام بصور لألطفال المنشغلين بالتعلم الواثقين النشطين. 
 فهذه طريقة رائعة لمشاركة تجارب تعلم األطفال معكم.

في الروضة اإلنجليزية الحديثة، نريد أن يستمتع طفلك بالتعلم واكتشاف أشياء جديدة وتحقيق أهدافه. نحن نبحث دائًما عن طرق جديدة 
 ومختلفة لكيفية تبني هذه االستراتيجية.

يرجى التأكد من أن توفر معلومات االتصال الخاصة بك محدثة لدينا مع بريدك اإللكتروني ورقم هاتفك المحمول، حتى تصلك رسائلنا 
 بانتظام.

 تعلم األطفال

باإلضافة  EYFSاستمتع األطفال بموضوعات مثيرة خالل موضوعات الفصل األول والثاني والتي ترتبط بمنهج مرحلة السنوات المبكرة 
 إلى استكشاف تجارب التعلم األخرى في المدرسة قبل أن نبدأ التعلم المستمر عبر اإلنترنت ، مثل ؛

 تعرف الزراعة وتعلم كيفية زراعة ورعاية حديقة الروضة اإلنجليزية الحديثة. -فهم العالم •

 تناول الطعام الصحي وما يتعين علينا القيام به للبقاء بصحة جيدة ، والمشاركة في اليوم الرياضي. •

  Literacy Planetخالل العام الدراسي. تم استخدام موقع  KG2هو البرنامج الذي يستخدمه أطفال  Literacy Planetبرنامج  •
على اإلنترنت داخل وخارج المدرسة ويظهر مدى التقدم المحرز في تعلم القراءة والكتابة اإلنجليزية وكذلك في التواصل واللغة. تم 

 تقديم الشهادات للطالب الذين حصلوا على درجات جيدة في البرنامج. أحسنتم جميعا.

يستخدم األطفال مهاراتهم الحالية للمساعدة في إنشاء وعرض أعمال فنية رائعة لتمثيل القراءة والكتابة اإلنجليزية والرياضيات وفهم 
للعالم. إنه ليس مجرد فن بل يستخدمون كتاباتهم أيًضا. إنهم يربطون تصور أفكارهم ومعارفهم معًا. لقد الحظت أيًضا كيف يستمر 

 األطفال في استخدام هذه المهارات لمساعدتهم في أنشطة التعلم عبر اإلنترنت.
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في الروضة اإلنجليزية الحديثة نود توفير تحدٍّّ لألطفال ومساعدتهم على فهم العالم من حولهم. لقد شجعنا األطفال على إعادة 
تدوير واستخدام المواد التي يمكن جمعها إلنشاء وبناء بعض القطع الفنية الرائعة. يرجى االستمرار في مساعدة األطفال على 

 .Seesawمشاركة هذه المهارات على برنامج 

ونتعلم األغاني ونعزز استراتيجيات السلوك اإليجابي  Secondstepفي الروضة اإلنجليزية الحديثة كنا أيًضا نتبنى برنامج 
طوال اليوم الدراسي. لهذه المفاهيم ثمرة جيدة في المنزل. يمكنك العثور على الروابط الرئيسية لهذا البرنامج من خالل موقع 

Secondstep. 

سيهدف المعلمون في الروضة اإلنجليزية الحديثة إلى مواصلة التدريس ودعم تعلم األطفال باستخدام البرنامج الرئيسي عبر 
مفعال حتى  Literacy Planetوبرنامج  EYFS، في حين ال يزال دمج مناهج مرحلة التعلم المبكرة  Seesawاإلنترنت  

، نقدّر أن هذه األوقات يمكن أن تكون صعبة، ولكن بالعمل وعم بعضنا البعض يمكننا التغلب على هذه التحديات. يبدو أن اآلن
 األطفال قد اعتادوا هذا النمط المختلف من التعلم، ومن الجميل دائًما رؤية وسماع ما يشاركونه معنا.

في الروضة اإلنجليزية الحديثة  سنستمر في الحفاظ على رؤية ورسالة مدرستنا ، حيث أننا نوفر باستمرار تعلم ذو تحدٍّّ لألطفال 
 باإلضافة إلى التأكد من أن األطفال لديهم فرص لمساعدتهم على بناء صورة إيجابية في أنفسهم وفي العالم من حولهم.

 هدفنا هو مواصلة رعاية األطفال حتى يصبحوا متعلمين واثقين ومبتكرين في بيئة متعددة الثقافات.

 السيدة ساندرا هالوز  

 مديرة قسم الروضة

 قسم اللغة العربية

مرحبًا بكم جميعًا في اإلصدار الثاني من الرسالة اإلخبارية للروضة اإلنجليزية الحديثة. الفصل الثاني كان مليئًا باألحداث. من حيث 
 10في المسابقة الوطنية للقرآن الكريم وكانت النتائج رائعة، نجح  KG2طالبًا من  11المشاركة المدرسية في المسابقات، شارك 

طالب، حصل اثنان منهم على درجة ممتاز، وحصل ثالثة على درجة جيد جدًا ، وخمسة منهم حصلوا على درجة جيد. أحسنتم 
 أبطالنا الصغار.

كانت هناك العديد من الفعاليات التي تم عقدها في الروضة اإلنجليزية الحديثة بما في ذلك االحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، والتي 
و  KG1في الروضة اإلنجليزية الحديثة مع طالب  KG2و  KG1تضمنت العروض التقديمية الطالبية الجميلة التي قام بها طالب 

KG2  من المدرسة اإلنجليزية الحديثة الوكرة. استمتع الطالب باليوم العالمي للقراءة الجهرية وذلك عندما قرأ لهم طالب الصف
السادس من المدرسة اإلنجليزية الحديثة قصصا جميلة باللغة العربية. عمل الطالب من الروضة اإلنجليزية الحديثة والمدرسة 
اإلنجليزية الحديثة معًا على فعالية العروض المدرسية اإلنتاجية السنوية. أظهر طلبة الروضة مهارات عديدة في التناسق والعمل 
الجماعي ، ومثلوا القيم والمواقف اإليجابية تجاه اللغة العربية. أنهى الطالب نشاطهم المدرسي قبل قرار إغالق المدارس بزيارة 

 معرض الكتاب المدرسي حيث تعّرف الطالب على مجموعة واسعة من الكتب العربية واإلنجليزية واشتروا بعض الكتب المفضلة.

مارس ، انتقلت المدرسة إلى برنامج التعلم المستمر. كان الموضوع جديدًا للعديد من الطالب واألسر والمعلمين. وقد تلقى  11في 
المعلمون أعماال جميلة من الطلبة، بدًءا من الكتابة ومقاطع الفيديو والصور والرسومات الجميلة. ال يستخدم الطالب مهاراتهم 
المعرفية أثناء التعلم المستمر فحسب، بل ويطورون أيًضا من مهاراتهم في استخدام التكنولوجيا وتحديد أنواع الملفات وكيفية استخدام 

 الملفات المختلفة. واصلوا العمل أيها األبطال الصغار، وأثبتوا لهذا الفيروس بأنه لن يقف في طريق تعلمنا ونجاحنا.

 عزام ريحان

 قائد فريق قسم اللغة العربية
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  قسم التربية الرياضية 

على التوازن واألنشطة التي تتضمن القدرة على التمدد واالنحناء والتواء  KG1خالل هذا الفصل ، ركز طالب 

وااللتفاف والدفع والسحب. التوازن مهارة ذات قيمة خاصة ، تتطلب القوة والتركيز ، ويمكن لألطفال تحسين توازنهم 

 من خالل تجربة أوضاع جديدة مبدعة. كما بدأوا في استكشاف طرق مختلفة للتحرك مثل الجري والقفز.

بتجربة طرق جديدة للتنقل ، سواء كانت الركض أو القفز أو المشي أو الجري أو االنزالق.  KG2استمتع طالب  

يستمتع األطفال بممارسة هذه الحركات وكذلك تحسين زيادة سيطرتهم على الجسم من خالل الرمي والصيد والركل 

 والضغط.

في نهاية الفصل ، كان من المتوقع أن يتبع األطفال القواعد واإلجراءات التي تنطوي على األلعاب واألنشطة المختلفة ،  

بما في ذلك كيفية المشاركة واألدوار. تم تعليم األطفال حول السالمة بما في ذلك كيفية البحث عن أنفسهم وكيفية استخدام 

 المعدات المستخدمة في فصل التربية البدنية والعناية بها بأمان.

 أيزابيل فيالران

 معلمة التربية الرياضية

 

 قسم االرشاد والتوجيه

 

تعمل مرشدة المدرسة التربوية مع الطالب وأولياء األمور والمعلمين واإلداريين للمساعدة في إنجاح خبرة التتتعتلتم عتبتر 

اإلنترنت لطفلك. يصبح الطالب أكثر نجاًحا عندما يعمل اآلباء والمعلمون معًا. نحن نشجع طالبنا علتى االستتتمترار فتي 

 ( أثناء التعلم المستمر عبر اإلنترنت.CLAالتركيز على الثقة والمسؤولية والتفكير واالبتكار والمشاركة )

 األهالي الكرام

الترجتاء استتتتختدام بترنتامتتج التختطتتوة التثتانتيتتة فتي التبتترنتامتج التتتتعتلتيتمتتي لتلتشتختتصتيتة فتتي التمتنتزل. يترجتى زيتتارة ●  

www.secondstep.org .والنقر فوق عالمة التبويب / العائالت 

الرجاء استخدام برنامج التختطتوة التثتانتيتةط الترابتط الترئتيتستي لتبترنتامتج متنتع التتتنتّمتر. يترجتى التدختول متن ختالل ●  

ww.secondstep.org .والتسجيل 

والتسجيل للقيام بأنشطتة التمتنتزل متع طتفتلتك. التروابتط  www.secondstep.orgإذا لم تقم بالتسجيل ، يرجى زيارة 

المنزلية هي أنشطة بسيطة وممتعة تشجع على التفاعل بين الطالب وأولياء أمورهتم. تتتتيتح األنشتطتة لتلتطتالب فترصتة 

لممارسة مهارات الخطوة الثانية خارج المدرسة ومساعدة العائالت على تعلم هذه المهارات حتى يتمكنوا من استخدامتهتا 

فتتي التتمتتنتتزل. يتتمتتكتتن التتعتتثتتور عتتلتتى متتفتتاتتتيتتح تتتفتتعتتيتتل حستتابتتات األهتتل عتتلتتى متتوقتتع التتمتتدرستتة عتتلتتى 

www.englishmodernschool.net انتتقتتر فتتوق عتتالمتتات التتتتتبتتويتتب التتتتتالتتيتتةط .Wakra / Parents / 

secondSTEP keys. 

 

 شكرا لكم،

 الدكتورة ميلدريد ستيفنسون
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 الصحة والسالمة 

تودّ إدارة الصحة المدرسية في الروضة اإلنجليزية الحديثة أن تطلب تعاون ودعم أولياء األمور الكتامتل لتمتنتع انتتتشتار 

 العدوى واألمراض داخل مباني المدرسة.

 

شجع طفلك / أطفالك على غسل أيديهم دائًما بالماء والصابون حتى في المنزل. كما أن المتدرستة حتريصتة عتلتى أن ●  

 يغسل الطالب أيديهم بشكل متكرر.

تجنب إرسال طفلك/ أطفالك )المصابين بالحمى وسيالن األنف والسعال( إلى التمتدرستة. اجتعتلتهتم يستتتريتحتون فتي ●  

 المنزل حتى يصبحوا بصحة جيدة ويكونون قادرين على الذهاب إلى المدرسة. يجب تقديم الشهادات الطبية لذلك.

شجع طفلك / أطفالك على تناول طعام صحي وشرب الكثير من الماء والحصول على قسط كاف من الراحتة والتنتوم ●  

 للحفاظ على صحة الجسم.

 تجنب الذهاب إلى األماكن المزدحمة قدر اإلمكان.● 

 إبالغ المدرسة إذا كنت قد سافرت خارج البالد.● 

 

 من فضلك ال تتردد في االتصال بممرضة المدرسة إذا كان لديك أي مخاوف. شكرا لتعاونكم.

  

 السيدة جيسيكا جاسمين

 ممرضة المدرسة

 قسم المالية

أبتريتل  8. يجب دفع الرسوم يوم أو قبتل 2020مارس  8لاير قطري مستحقة في  9994رسوم الفصل الدراسي الثالث 

2020. 

سيتم إرسال قائمة بجميع رسوم الطالب المستحقة إلى وزارة التعليم والتعليم العالي لتكون مرجعًا لديهم، ولن يتم إصدار 

 أي شهادة دراسية إذا كان على الطالب أي رسوم مستحقة.

لاير قطري. لن يتم قبول حجز المقاعد متن التطتالب (    27292)  2021-2020تبلغ رسوم حجز المقاعد للعام الدراسي 

 الحاليين إال إذا تم دفع جميع الرسوم المستحقة السابقة من العام الدراسي الحالي أو العام الدراسي السابق بالكامل.

 جينسون تشاكو

 محاسب المدرسة
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 مكتب االستقبال

 مرحبا بكم في مكتب استقبال الروضة اإلنجليزية الحديثة.

 عادة ما يكون موظف استقبال المدرسة هو أول شخص تلتقي به في الروضة.

أنا هنا للترحيب وتقديم الدعم والتوجيه ألولياء األمور وزوار المدرسة ومساعدتهم على التواصل مع إدارة المدرسة  

 .EMKGفي 

أرحب بكل احترام ومهنية بجميع أولياء األمور والزائرين للروضة اإلنجليزية الحديثة لضمان التعامل مع جميع 

 التساؤالت واالستفسارات في الوقت المناسب وبطريقة محترمة.

؛ هدفي هو أن أكون عضو فريق إيجابي وداعم لجميع الموظفين  EMKGأنا أستمتع بكوني جزًءا من فريق   

 .EMKGوالطالب هنا في 

إذا كنت بحاجة إلى مقابلة إدارة المدرسة أو أي عضو من أعضاء هيئة التدريس أو أحد الموظفين ، فال تتردد في 

 الحضور إلى مكتب االستقبال وملء النموذج المخصص لذلك، أو االتصال بالروضة وسيسعدني تحديد موعد لك.

 

 السيدة بثينة الغيداوي

 سكرتير المدرسة

 

 إدارة المرافق والخدمات

 

 لدى المدرسة خطة مستمرة لتحسين مرافقها وخدماتها وعملياتها. فيما يلي بعض المستجدات في هذا الصددط

 

اعتباًرا من الفصل الدراسي الثاني ، قمنا باستيعاب العديد من الطالب المستخدمين  -. خدمة الحافالت المدرسية 1
للحافلة المدرسية مما يوفر التسهيل على أولياء األمور والطلبة عند القدوم إلى المدرسة أو العودة منها إلى المنزل 

 بأمان. )سنطلعك على خدمات الحافلة المدرسية للعام الدراسي القادم بمزيد من المعلومات(.

 

حول  CLAقامت المدرسة بتثبيت الفتات  - CLA. ملصقات ، الفتات حول "سمات متعلم كامبردج" الجديدة أو 2
المدرسة لتكون ظاهرة للجميع حتى يتعرفوا عليها. يمكن رؤية هذه الالفتات الملونة والغنية بالمعلومات على واجهات 

 المباني المختلفة للروضة.

سنبقيكم على اطالع بخطط تحسين المدرسة. نود أن نشكر أولياء األمور والمعنيين األعزاء لكونكم جزًءا من تحسين 
 وتطوير مدرستنا.

من فضلكم ال تترددوا في إرسال التعليقات واالقتراحات أو األسئلة حول المرافق والعمليات المدرسية إلى بريد المدرسة 
 .office@emswakra.netاإللكتروني 

 شكرا لكم 

 جوناثان مولميسا

 مسؤول إدارة المرافق والخدمات
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 تكنولوجيا المعلومات

 

ستكون هناك بعض التحديات التقنية بالتأكيد أثناء االنتقال إلى التعلم المستمر عبر اإلنترنت. فيما يلي معلومات حول 

كيفية االتصال بنا بشأن المشكالت الفنية التي قد يواجهها الطالب وأولياء األمور. نشكركم مقدًما على سعة صدركم 

 للتغلب على المشكالت الفنية وانتظار ردنا على استفساراتكم.

 فريق دعم تكنولوجيا المعلومات من أجلط

 مشاكل متعلقة بعناوين البريد اإللكتروني للطالب )كلمات المرور ، وعمليات إعادة التعيين(

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGhhvxaA3tfbn39-
AiYNFBSRr2yqm4ecp14NGPnhJq2v_KDg/viewform?hl=en  

 

 

 جابر مانيل

 مسؤول تكنولوجيا المعلومات
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