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 األهالي الكرام،

أرحب بكم أجمل ترحيب بمناسبة عودتكم وعائالتكم إلى المدرسة للفصل الدراسي 
ٍّ بفرص  الثاني، ونحن نتطلع إلى فصل دراسي آخر مليء باإلثارة والتشويق، وغني 
التعلم الرائعة داخل وخارج الفصل الدراسي. فكما ذكرنا في النشرة اإلخبارية 
السابقة والخاصة بالفصل الدراسي األول، سنستمر في إطالعكم على جميع ما 
يتعلق بسير العملية التعليمية والتعلمي ة في مدرستنا، باإلضافة إلى كل  ما يستجد  

 من فعاليات مدرسي ة بشكل عام.

ستجدون في هذه النشرة معلومات حول ما كان يتعلمه الطلبة ويعمل عليه 
المعلمون خالل مسيرة الفصل الدراسي األول، وما نتطلع إلى تحقيقه خالل الفصل 
الدراسي الثاني، وذلك لضمان أن يحصل أطفالكم على مزيد من فرص التعلم 

 المتاحة لهم داخل وخارج بيئة الفصول الدراسية إلى أقصى حد ممكن.

إن دعمكم المتواصل لرسالة مدرستنا ورؤيتها كأصحاب مصلحة مرموقين لذو أهمية 
كبيرة لمجتمعنا المدرسي. أشجع الجميع على مواصلة المساهمة اإليجابية لتنمية 
وتطوير أبنائنا ومجتمعنا المدرسي. تذكروا دائًما بأن هذه المدرسة هي مدرستكم، 
وسنظلُّ مًعا دائًما نشج ُع ونشج ُع على خلق بيئات للتعلم اإليجابي لطالبنا من خالل 
حرصكم وحرصنا على أن يكون طلبتنا على استعداد دائم للذهاب إلى المدرسة 

 يوميًّا، وفي الوقت المحد د.

أود  أيًضا أن أشجع هنا على االستمرار في العمل بشراكة مع معلم طفلك، يرجى 
عدم الترد د في طرح أي  استفسارات تجول في ذهنك أنت غير متأك د منها. بصفتنا 
شركاء، نتقاسم مسؤوليات نجاح أبنائنا؛ سنبذل قصارى جهدنا لتحمل هذه 

 المسؤولية، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل النتائج لتعلم أبنائنا. 

  تفقد موقع
المدرسة 
 اإللكتروني

  تفقد الواجبات
 المدرسية

   المراسلة عبر
بريد المدرسة 
اإللكتروني عند 

وجود أي 
 استفسار

 اقرأ البنك يوميا 

  التعزيز بتقديم
 الشكر

  مدح طفلك
على كل 

 مجهود يبذله

  دفع الرسوم
 الدراسية

  التغذية الجيدة
 والتمارين

  الحصول على
قدر كاف من 
الراحة، ويوما 
سعيدا نتمناه 

 لكم!
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 نحن على يقين بأن  الشراكة القوي ة معكم ستحدث فرًقا كبيًرا في تعليم أطفالنا.

نحن نعمل بال كلل للتأكد من أن كل شيء يسير بسالسة وعلى ما يرام قدر استطاعتنا لتحقيق 
أهدافنا، نحن بالتأكيد بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم. وأحثٌّ الجميع على االستمرار في إيصال تعليقاتكم 
ومداخالتكم إلدارة المدرسة بحري ة حول التحسينات المدرسية الممكنة، ولن نأُل جهًدا لضمان إدراج هذه 

 التحسينات عند الحاجة.

 نقاط مهم ة ومفيدة، وسبل التواصل معنا:

  إرسال مالحظاتكم وتغذيتكم الراجعة عبر اإليميل المدرسيoffice@emswakra.net 

  يمكنكم اللقاء بي دون موعد مسبق عند توصيل أبنائكم إلى المدرسة أو عند اصطحابكم منها )من
 ظهًرا يومي االثنين والثالثاء فقط(. 2:00 – 1:20صباًحا ومن الساعة  0:10 – 0::0الساعة 

  يمكنكم أيًضا أخذ موعد لاللتقاء بمعلم صف طفلكم، أو قادة فرق المدرسة، أو فريق اإلدارة في الوقت
 الذي تحتاجون فيه لالجتماع بأحدهم.

   من الضروري أن تحصل أنت وطفلك على المعلومات المحد ثة حول معايير مدرستنا المتعلقة باالسالاو
والتعلم المناسبين وتوقعات مدرستنا، وذلك موضح في دليل األهالي والطالب علاى ماوقاع مارساتاناا 

  اإللكتروني.

 

 معلومات مهّمة

  لقد عملنا مع بلدية الوكرة و"األشغال العام ة" إلنشاء منطقة آمنة حول الحرم المدرسي لكل من
الطالب واألهالي وأصحاب المصلحة على حد سواء. ستالحظ أنهم قد بدأوا العمل على إشارات الطرق 

والمطبات في محيط المدرسة.                      سنبقي الجميع على كل  ما ُيْسَتَجد  من األمور 
المتعلقة بهذا المشروع، باإلضافة إلى تأثيره على مجتمعنا المدرسي، وال سيما عندما يتعلق األمر 
بتوصيل الطلبة إلى المدرسة واصطحابهم منها أثناء االزدحام المروري. نشكركم على تفهمكم لهذا 

 الموضوع.

 .لقد قمنا بوضع ستارة هوائية في الصالة الرياضية إلبقائها باردة في جميع األوقات 

  مع نهاية الفصل الدراسي األول، وصلتنا طلبية أجهزة الاChrome Books  الستخدام الطلبة. جميع
طلبة الصف الخامس والسادس حاليًّا لديهم أجهزتهم الخاص ة الستخدامها داخل فصولهم الدراسي ة. 
وسنقوم بطلب مجموعة أخرى من هذه األجهزة العام القادم لخدمة طلبة الصف الثالث والرابع. في 
الوقت الحالي، يتشار  طلبة الصف الثالث والرابع استخدام أجهزة الالبتوب المتوفرة لدى كل مرحلة 

 دراسي ة.

  شعب. :شعب رابع بداًل من  4لدينا اآلن 

 ( منص ةLiteracy Planet حاليًا مفع لة وجاهزة لالستخدام. يرجى التأك د من دخول طفلك على المنص ة )
 واستخدامها يوميًّا لتطوير مهارات القراءة اإلنجليزية.

  لقد وصلنا معلومات عن بعض األهالي الذين يرغبون في أن يكونوا أعضاء في لجنة )أصدقاء المدرسة
الوكرة(. وسوف يتم  عقد أول  اجتماع لهم قريبًا، وسنقوم بتزويدكم بأسماء أعضاء  –اإلنجليزية الحديثة 

  هذه اللجنة بإذن هللا.

 مع خالص التحية

 أومولوال رايت

 الوكرة  -مديرة المدرسة اإلنجليزية الحديثة 

 مديرة الروضة اإلنجليزية الحديثة
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 Message from KG Principalكلمة مديرة الروضة 
 

وأرحب بجميع أبنائنا الطلبة  EMKأرحب ترحيبا حارًّا بجميع أهالي طلبة الروضة اإلنجليزية الحديثة  
 .القدامى منهم والجدد من مس ساندرا مدير الروضة

 أود أن أعرب عن مدى فخرنا بمشاهدة مدى تأقلم األطفال اآلن ووصولهم إلى نهاية الفصل األول بنجاح.
 (EYFS)سنستمر في دعم تعلم أبنائنا الطلبة من خالل اتباع منهج مرحلة السنوات األساسية المبكرة  

، بحيث يمكن األطفال من بناء االستقاللية في جميع مجاالت تنميتهم، وكذلك سنواصل  Jolly Phonics وبرنامج
متابعة استخدام األطفال لمهاراتهم المتنامية داخل وخارج الفصول الدراسية. لقد استمتع األطفال باستخدام 

 .هذه المهارات من خالل تغيير وتطوير مجاالت لعب األدوار ، مما يساعد على تنمية تواصلهم ولغتهم
        

استمتع األطفال والمعلمون أيًضا من خالل فعاليات يوم اللباس المختلف وقد كان أول موضوع لهذه 
 الفعالية هو لبس التوائم. 

يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني والرسالة اإلخبارية للحصول على مزيد من المعلومات واالطالع على   
وكذلك جميع المعلومات  EMK المستجدات التي تخص  تقدم وتعلم الطفل وتطويره في الروضة اإلنجليزية الحديثة

 .األخرى ذات الصلة بمنهج السنوات المبكرة في الروضة اإلنجليزية الحديثة
نقوم أيًضا بتحميل صور أطفالكم وهم منشغلون بأنشطتهم على الموقع اإللكتروني لكي تستمتعوا بمشاهدتها 

 مع ابنائكم.
 تعلم الطلبة

لقد استمتع الطلبة بموضوعات التعلم المثيرة، والتي لها صلة بمنهجهم الدراسي، باإلضافة إلى اكتشاف خبرات 
 جديدة في المدرسة، مثل:

"أين أعيش؟ مساكن الطلبة، جيرانهم" لقد تم اصطحاب الطلبة في رحلة ميدانية بالحافلة المدرسية 
 للتعرف على مختلف األماكن التي تجاورنا.

"األشخاص الذين يساعدوننا" تعلم األطفال كل ما يتعلق باألشخاص الذين يساعدوننا داخل المدرسة 
 وخارجها، كموظفي المستشفى والدفاع المدني، وقسم الشرطة.

 
لقد استخدم الطلبة مهاراتهم في تصميم وعرض منتجاتهم الفنية التي تعبر عن تعلمهم في القراءة والكتابة 

 والرياضيات وموضوع األسبوع.
ا لذلك.  لقد كان لدى الطلبة فرًصا للتعلم خارج الغرف الصفية بكثرة هذه األوقات حيث أن الطقس مناسب جدًّ
هذا يساعد الطلبة ألن يصبحوا مفكرين مبدعين، هذا باإلضافة تمكين الطلبة من فهم العالم من حولهم 

 ومساعدتهم على أن يكونوا مواطنين عالمين.
، من خالل تعلم األناشيد وتعزيز استراتيجيات السلو  Second Stepكما تتبنى الروضة برنامج الخطوة الثانية 

اإليجابي خالل اليوم الدراسي. وهذا البرنامج أيضا يؤتي أكله ويعمل بشكل جيد للغاية عندما يتم تعزيزه في 
 المنزل.
في قسم الروضة، سنواصل الحفاظ على رؤية ورسالة مدرستنا، حيث إننا نتحدى باستمرار تعلم األطفال    

ونمائهم باإلضافة إلى ضمان توفير الفرص لدى الطلبة التي تساعدهم في إحداث تأثير إيجابي في العالم من 
 حولهم. هدفنا هو رعاية األطفال ليصبحوا متعلمين طوال حياتهم في بيئة متعددة الثقافات.

 
 آمل أن أراكم قريبًا خالل اجتماع األهالي والمعلمين.

 ساندرا هالوز –مديرة الروضة 
   Arabic Departmentقسم اللغة العربية والمناهج الوطنية 

األهالي الكرام، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهاًل ومرحبا بكم في اإلصدار الثاني من رسالة 
المدرسة الدورية. وكما أخبرناكم في العدد األول من هذه الرسالة، فإن  الطلبة كانوا يعملون خالل الشهر األول 
من المدرسة من خالل مالزم خاص ة أعد ت من قبل القسم لجميع طلبة االبتدائية، والتي هدفت إلى عمل 
مراجعة لتعلم المهارات السابقة وتهيئة الطلبة للمهارات التي سيتعلمونها خالل هذا العام الد راسي. ثم  بدأ 
الطلبة بعد ذلك بالد راسة من خالل كتب وزارة التعليم المعتمدة. تم  تقييم الطلبة في مهاراتهم القرائي ة بعد 

 االنتهاء من مرحلة التهيئة لتكوين فكرة عن مدى تقد م الطلبة ومستوى مهارات القراءة لديهم. 

( للطالب من الصف الثالث وحتى I Read Arabic Platformلقد قمنا بإطالق برنامج )أقرأ بالعربي ة 
ادس. نحث جميع أولياء األمور على تشجيع أبنائهم على الدخول إلى المنصة واالستماع والقراءة والتسجيل  الس 

للطلبة الناطقين بغير   Kalemonواإلجابة على األسئلة التي تتبع القصة. كما أننا نقوم أيضاً بتجهيز منص ة 
العربية. من الصف األول وحتى الصف السادس. وسنقوم بإرسال معلومات الد خول وكلمة المرور مع أبنائكم. كما 

 على استخدام القرص المضغوط للغة العربية كل يوم. KG2و  KG 1وأحث أهالي طلبة الروضة في صفوف الا 

بدأ معلمو اللغة العربية مؤخراً بتدريس كتاب تنمية مهارات اللغة العربية، والذي من شأنه أن يعز ز 
اكتساب الطلبة مهارات القراءة، كما أنهم بدأوا اإلعداد لتصفية الطلبة لمسابقة التهجئة العربية داخل الفصول 
الدراسية لكي يحد دوا المتأهلين للمسابقة المدرسية الداخلية ومن ثم  المشاركة بفريق المدرسة في 

 الدوحة والخور. وباشترا  مدارس الدوحة البريطانية وفيجن الدولية أيًضا. EMS المسابقة الخارجية مع
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بدأنا في إدخال معلومات جميع المشاركين في مسابقة القرآن الكريم على نظام وحدة القرآن الكريم، يرجى 
 تشجيع طفلك على االستعداد لهذه المسابقة السنوية بحلول نهاية فبراير. كل التوفيق نتمناه لجميع أبنائنا.

ق قسم اللغة العربية - عزام ريحان  منس 

 

 Physical Education Departmentقسم التربية الرياضية 
 

على أنشطة التوازن التي تتضمن القدرة  KG1بالفصل الدراسي األول، فقد ركز طالب  قفيما يتعل
على التمدد واالنحناء وااللتواء والدفع والسحب. التوازن هو مهارة قي مة بشكل خاص، تتطلب قوة وتركيًزا من 
لطفل، ويمكن لألطفال تحسين توازنهم من خالل تجربة أوضاع جديدة خالقة. كما بدأ الطالب أيًضا 

 استكشاف طرق مختلفة للحركة كالجري والقفز والتنقل وما شابه ذلك.
بتجربة طرق جديدة للحركة ، سواء كان ذلك في حالة  KG2من ناحية أخرى ، فقد استمتع طالب 

الركض أو القفز أو المشي أو الجري أو القفز. يستمتع األطفال بممارسة هذه الحركات وكذلك بتحسين 
 سيطرتهم على الجسم من خالل الرمي والقبض والركل والدفع.

في نهاية هذا الفصل، نتوقع من الطلبة أن يتعلموا كيفية اتباع القواعد واإلجراءات التي تتضمن ألعابًا 
وأنشطة مختلفة ، بما في ذلك كيفية المشاركة والتناوب. وأخيرا ، ينبغي تعليم األطفال في بيئة آمنة. يجب 

 أن يتعلموا كيفية استخدام المعدات الرياضية ورعايتها بأمان، واألهم من ذلك كيفية اكتشاف أنفسهم.
 

 معلمة التربية الرياضية –مس أبل 
 

 Guidance and Counseling Departmentقسم اإلرشاد والتوجيه 

 األهالي األعزاء

 ESLRsالتعلم المدرسية المتوقعة في مدرستنا الـ نتائج 

المنزل والمدرسة في العمل معاً لتطوير المتعلمين المستقلين، المتواصلين شراكة يعتمد نجاح الطالب على 
الفعالين، والمواطنين العالميين ، واألفراد الخلوقين ، والمفكرين الناقدين ، والمنجزين الديناميكيين. تعمل مستشارة 
المدرسة مع الطلبة وأولياء األمور والمعلمين واإلداريين للمساعدة في تطوير تعلم الطفل، ويعد تعزيز نواتج التعلم 

جزًءا مهمًّا من مهم ة مستشارة المدرسة. في شهر نوفمبر ، ركزت   Second Stepوبرنامج  ESLRSالمدرسية الا 
على مفهوم "ماذا يعني أن تكون مواطناً عالمياً؟" يعني كوني مواطناً عالمياً "أنا  EMSالروضة والمدرسة اإلنجليزية  

 أقبل واحترم اآلخرين. أنا أهتم بالبيئة وأنا مسؤول اجتماعيًا ".

 Second Step:برامج المرحلة الثانية 

للحصول على معلومات عن طريق اإلنترنت من  www.secondstep.orgيرجى االستمرار في استخدام موقع 
أجل دعم التعلم االجتماعي العاطفي ، والتعلم المبكر ، ومنع التنم ر. "برنامج الخطوة الثانية هو برنامج متجذر في 

( والذي يساعد على تحويل المدارس إلى بيئات تعليمية داعمة وناجحة، ومجهزة SELالتعلم االجتماعي العاطفي )
 بشكل فريد لمساعدة األطفال على النمو واالزدهار."

والقيام بالتسجيل لتسطيع  www.secondstep.orgإذا لم تكن قد قمت بالتسجيل حتى اآلن، يرجى زيارة 
هي أنشطة بسيطة وممتعة تشجع التفاعل بين الطالب  Home Linksالقيام بتنفيذ األنشطة المنزلة مع طفلك. 

خارج المدرسة   Second Stepوأولياء أمورهم. توفر األنشطة للطالب فرصة لممارسة مهارات برنامج الخطوة الثانية 
ومساعدة األسر على التعرف على المهارات حتى يتمكنوا من استخدامها في المنزل. يمكنكم إيجاد مفاتيح الدخول 

. انقر على www.englishmodernschool.netلتفعيل منص ة األهالي على البرنامج موجودة موقع المدرسة اإللكتروني 
 . Wakra / Parents  /secondSTEP activation keysعالمات التبويب التالية: 

 شكرا لكم،

  مستشارة المدرسة –د. ميلدريد ستيفنسون 

 الروضة اإلنجليزية الحديثة –قسم الصحة 

. يود  قسم الصحة والسالمة في الروضة اإلنجليزية 2019-2018مع نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 
أن يشارككم مرة أخرى بعض المعلومات التي تتعلق بصحة طفلك وسالمته داخل المدرسة وتحتاج إلى  EMKالحديثة  

 تعاون ودعم الوالدين بشكل كامل.

  يجب ملء استمارة اإلقرار الطبي في ملف الطالب بشكل صحيح ودقيق. يجب مشاركة أي حالة طبية للطالب
 في المدرسة حتى نكون على دراية بما يجب القيام به في حالة الطوارئ.
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   كواحدة من سياسات المدرسة ، يجب إبقاء الطالب الذين تم إرسالهم إلى منازلهم بسبب المرض مثل القيء
ن عند عودته إلى  24أو غيره، عليهم البقاء في المنزل مدة  ساعة على األقل للتأكد من أن الطفل قد تحس 

 المدرسة.

 زل وال يعود لمنافي  وا یبقبا وأن بیأن يراجعوا طلحمی  ب ابسبت لبیالی  م إسالھم إرتن یذلب االطلاعلی  ب یج
من فضلك ال ترسل طفلك إلى المدرسة إذا كان رارة. لحاجة  دة دریازعلی  ل لین أي دمللمدرسة إال عند خلوه 

 مريًضا أو في وضع يظهر عليه المرض.

  ال ُيسمح بالكاب كيك بطعم الشوكوالته في أعياد الميالد ألن هنا  بعض الطالب لديهم حساسية من
 الشوكوالتة ، وكذلك المكسرات وأي نوع من منتجات الجوز أو البندق.

 

 إذا كان لديك أي  قلق أو استفسار، يرجى االتصال بالمدرسة. شكرا لتعاونكم.

 

 FINANCEقسم المالية 

 األهالي األعزاء، يرجى العلم بما يأتي:

  2018بدء موعد تسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني هو األول من ديسمبر. 

 تفاصيل رسوم الفصل الدراسي الثاني:

 

 

 

  جميع الرسوم 2018ديسمبر  1:الموعد النهائي لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني هو .
 المستحق ة المتأخرة سيتم  إرسالها إلى وزارة التعليم لتكون مرجًعا لديهم.

  جميع أهالي الطلبة الذين يستخدمون القسائم النعليمية عليهم تزويد المدرسة بخطاب القسائم من
 جهة عملهم في أقرب وقت ممكن إذا لم يقوموا بتزويدنا بها حتى اآلن.

 

 قسم تكنولوجيا المعلومات

 

تم تجهيز المدرسة بشكل جيد بأجهزة رقمية عالية التقنية للطالب والموظفين. وتم تجهياز الافاصاول  
الدراسية بأجهزة كمبيوتر مكتبية وأجهزة عرض وألواح بيضاء تفاعلية. تتوفر أجهزة الكاماباياوتار الاماحاماولاة 

، حتى ياتاماكان  Chromeللطالب الستخدامها في غرفة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باإلضافة إلى كتب 

الطالب من استخدامها في الفصل الدراسي. كما تم تجهيز المدرسة بشبكة اإلناتارنات عاالاياة السارعاة 
وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي يمكنها الوصول إلى شبكة الواي فاي اآلمنة. سيتم تركاياب الامازياد مان 

 أجهزة تكنولوجيا المعلومات مما يسهل تعلم الطالب من خالل الوسائط المرئية والمسموعة.

 مستر جابر مانيل

 مسؤول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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