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Ref: sst/SLT/222/19-20 AY 

16.12.2019 

 أولياء األمور األعزاء،

 
نتطلع لعام دراسي جديد ملئ بفرص تعلّم كبيرة لكل األطراف الموجودين 

 داخل وخارج الفصل الّدراسي.
 

وكما جرت العادة، سنقوم بإطالعكم على أحدث المعلومات المتعلّقة بالتدريس 
 والتعلم، باإلضافة إلى األنشطة المجتمعية للمدرسة بشكل عام.

 
ستجدون في هذه النشرة اإلعالمية معلومات حول خطط المدرسة وما تّم 
تنفيذه حتى اآلن، وما نتطلع لتحقيقه في الفصل الدراسي الثاني لضمان 
حصول أبنائنا على أفضل فرص التعلم المتاحة لهم داخل البيئة المدرسية 

 وخارجها.
 

أهمية عظيمة  -كطرف فاعل في مهّمتنا  -يمثّل دعمكم لرؤية وهدف المدرسة 
لمجتمعنا المدرسي. لذلك، أحثكم على تقديم مساهمات إيجابية لتطوير فرص 
التعلم ألبنائكم وللمجتمع المدرسي. تذكروا أن هذه المدرسة هي مدرستكم، 
حيث سنقوم برعاية وتشجيع البيئة التعليمية اإليجابية لطالبنا عبر التأكد من 

 استعدادهم للحضور للمدرسة كل يوم في الموعد المحدد.
 

أودّ تشجيع الجميع أيًضا على مواصلة الشراكة بينكم وبين مدرسي أبنائكم، 
 ويرجى عدم التردّد باالستفسار عن أي شيء ترغبون في االستفسار عنه.

 :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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نشترك جميعا في مسؤولية نجاح أبنائنا، وسنبذل ما في وسعنا للقيام بهذه المسؤوليات، حيث إننا ملتزمون 
 بتقديم أفضل النتائج التعليمية لطالبنا. نؤمن بأن شراكتنا القوية معكم ستحدث فرًقا جليًّا في تعلمهم.

 

نعمل بجّد لضمان سير مهّمتنا بكل سالسة ويسر، ولكي نحقق أهدافنا، نحتاج إلى دعمكم وتفّهمممكمم. أودّ 
أن أحثَّ الجميع على مواصلة التواصل معنا وتقديم آرائكم وتعليقاتكم فيما فيه مصلحة المدرسمة وتمقمّدممهما، 

 ولن نتوانى عن تقديم أّي شيء لضمان إحداث جميع التطويرات الضرورية.

 

 نصائح مفيدة لكيفية التواصل معنا:

 office @emswakra.netإرسال مالحظاتكم عبر البريد اإللكتروني   -

يمكنكم مقابلة مديرة المدرسة دون موعد مسبق عند توصيل أبنائكمم إلمي المممدرسمة صمبماًحما أو عمنمد  -
ظمهمًرا يموممي اال منميمن  2.00  -  1.20صباحا، ومن الساعة  0.10  -  0..6اصطحابهم بعد الظهر ) من الساعة 

 والثال اء فقط(.

يمكنكم تحديد موعد لمقابلة مّدرس طفلكم أو مقابلتي شخصيًّا أو مقابلة أي مسؤول عن فريمق عمممل أو  -
 مقابلة أّي إدارّي عندما ترغب بذلك.

من الضروري أن يحصل طفلك على المعلومات الخاصة بمعايير المدرسة السلوكيّة ونظام التعلم وتمطملمعمات  -
المدرسة، تم توضيح ذلك في كتيب اإلرشادات الخاص بالطلبة واألهالي والموجود على موقعنا اإللمكمتمرونمي 

 تحت خانة أولياء األمر أعلى الصفحة.

 

 السيدة. أمولوال رايت

 مديرة المدرسة

 والروضة اإلنجليزية الحديثة -المدرسة اإلنجليزية الحديثة الوكرة 
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 رساله مديرة الروضة اإلنجليزية الحديثة:

 

 أرّحب بجميع أولياء أمور الروضة اإلنجليزية الحديثة وأطفالهم، أنا مس ساندرا مديرة الرّوضة.

إنه لمن دواعي سروري أن أشاهد مدى بدء ان األطفال في الفصل الدراسي األول. لقد أتيحت الفرصة 
لألطفال ليصبحوا مبدعين وذوي خيال واسع، هذا باإلضافة إلى أنهم قد أصبحوا أكثر استقاللية في 

 مهارات التعلم الّذاتي.

، ومن خالل برنامج (IYFS)سنواصل دعم أبنائنا الطلبة وفًقا لمنهج السنوات التأسيسيّة المبكرة 
أيًضا باإلضافة إلى  (Literacy Planet)يتّم استخدام برنامج  KG2)جولي فونيكس(، وفي صفوف الم 

 البرامج السابقة.

هدفنا هو تشجيع األطفال على أن يكونوا مستقلين في جميع مجاالت النمو، ومراقبة األطفال الذين 
يقومون باالكتشاف وكيفية استخدامهم لهذه المهارات للوصول لتنمية جميع المحاالت داخل وخارج 

 الفصل الدراسي.

لقد استمتع األطفال على وجه الخصوص باستخدام هذه المهارات للمساعدة في تطوير مهارات لعب 
 األدوار لديهم، مما ساعدهم على تحسين التواصل واللغة والمهارات االجتماعية مع بعضهم البعض.

استمتع األطفال والموظفون بأيام "اللباس المختلف"، والتي أتاحت لنا جميًعا فرصة ارتداء مالبس 
متشابهة وارتداء اللون الوردي تعاطًفا مع شهر "التوعية بسرطان الثدي"، وكذلك ارتداء لباس "البطل 

 الخارق" المفضل لكل طالب..

يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني ولوحة اإلعالنات والنشرة اإلخبارية لمعرفة المزيد من التطورات 
والتحديثات فيما يتعلق بالتعلم والتطوير في الروضة اإلنجليزية الحديثة، وكذلك جميع المعلومات األخرى 

 ذات الصلة بجميع مجاالت تعليم الطفولة المبكرة في الروضة االنجليزية الحديثة.

نقوم أيًضا بتحميل صور أطفالك وهم منخرطون بالتعلم النشط على الموقع اإللكتروني، مما يساعد 
 أطفالكم على مشاركة تجاربهم التعليمية معكم.

يرجى التأكد من تزويدنا بمعلومات التواصل معكم حتى تتمكن من استالم الرسائل التي قد نرسلها 
 لكم.

 تعلم األطفال

استمتع األطفال بموضوعات مثيرة مرتبطة بالمنهج الدراسي، باإلضافة إلى اكتشاف خبرات تعلم أخرى 
 في المدرسة مثل؛

"حيث أعيش، في المنزل، في الحي" وقد قاموا بجولة بالحافلة المدرسيّة في مدينة الوكرة، والتحدث 
عن األماكن المختلفة التي شاهدوها، وقد قاموا بنقل ما شاهدوه إلى أعمالهم الفنية اإلبداعية 

 والكتابية.

"األلوان واألشكال" تعلم األطفال كل شيء عن األشكال اليومية من حولنا، وتعلموا عن األلوان وكيفية 
 خلطها.

"األشخاص الذين يساعدوننا" لقد استمتع األطفال حًقا بهذا الموضوع، حيث تعلموا كل شيء عن 
المعلمين وأطباء األسنان ورجال اإلطفاء ورجال الشرطة. استمتع األطفال بلعب األدوار من خالل 

 باللباس وتقمص الشخصيّات لتعلم ما يفعله هؤالء األشخاص لمساعدتنا.

 

يستخدم األطفال مهاراتهم الحالية لتساعدهم في إنشاء وعرض أعمال فنية رائعة لتمثيل معرفتهم 
 بالقراءة والكتابة والرياضيات وفهم العالم، والتي ترتبط جميعها بموضوعات التعلم في مرحلة الروضة.
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سُيتاح للطلبة قريبًا فرصة التعلم خارج فصولهم الّدراسيّة أيضا.  حيث إّن درجات الحرارة بدأت باالنخفاض، 
وهذه الخبرات ستساعد األطفال ليكونوا مفكرين ناقدين من خالل إعطائهم الوقت الكافي لكي يكتشفوا 
ويفهموا العالم من حولهم، فهذا هو الوقت الذي يتمكّن فيه األطفال من أن ينموا ويصبحوا متعلمين مبتكرين 

 ووا قين، من  م سيتمكنون من تمثيل ما اكتشفوه بطرق مختلفة.

في الروضة اإلنجليزية الحديثة، نقوم بتنفيذ برنامج الخطوة الثانية، من خالل األناشيد ونقوم بتقوية 
استراتيجيات السلوك اإليجابي خالل اليوم الدراسي، ويؤدّي هذا البرنامج دوره بشكل جيّد عندما يتم تنميته 

 من قبل األهل بيتيًا.

سنستمر في الروضة اإلنجليزية الحديثة بالحفاظ على رؤية ورسالة مدرستنا، وذلك من خالل توفير 
التحدي لتعلم األطفال وتطورهم، وهذا باإلضافة إلى ضمان أن األطفال لديهم الفرصة التي تساعدهم على 

 إحداث تأ ير إيجابي في أنفسهم و في العالم من حولهم. 

 نهدف إلى تنشئة األطفال لكي يصبحوا متعلمين وا قين ومستقلين في بيئة متعددة الثقافات.

 نتمنى أن نراكم قريباً خالل اجتماعات أولياء األمور المقبلة.

 

 مديرة الروضة السيدة. ساندرا هالوز

 

 قسم المناهج الوطنية القطرية

 

 .2020-2019السالم عليكم، ومرحباً بكم في العام الدراسي 

في بداية العام الدراسي، قمنا بالترحيب بالطالب وتهيئتهم من خالل األلعاب واألنشطة المتنوعة 
ودمجهم في أجواء الفصل الدراسي وتمكينهم من التعرف على بعضهم البعض. بدأ الطالب بالتعرف على 
الحروف بأصواتها الطويلة والقصيرة، من خالل القصص، واألناشيد والرسم، باإلضافة إلى األنشطة المتنوعة، 
وتعرّفوا على الحروف صوتاَ وشكالً من خالل األنشطة الفنية المختلفة مثل: تكوين الحروف بالعجين 

 وتشكيلها بالرسم والتلوين، ويتّم التعرف في كل حصة على الكلمات المتعلقة بالحروف التي تم دراستها.

في التربية اإلسالمية، تدرب الطالب على بعض القيم والعادات اإلسالمية، مثل التحية في اإلسالم 
والصدق واألمانة، باإلضافة إلى تالوة وحفظ بعض السور القرآنية القصيرة، وقد تفاعل الطالب بشكل ملحوظ 

 أ ناء تعلمهم.

 

أقامت المدرسة االنجليزية الحديثة الوكرة ورشة عمل حضرها عدد من أولياء أمور المدرسة اإلنجليزية  
 الحديثة الوكرة والروضة اإلنجليزية الحديثة بعنوان " العالقة بين النمو العقلي وعملية التعلم " .

 

قدمت ورشة العمل من قبل الدكتور جالل عدي، رئيس قسم اللغة العربية ومدير البرنامج الوطني في 
 مدارس مجموعة المفتاح.

 

تناولت الورشة العديد من مراحل النضج وخصوًصا مراحل نضج التفكير، ومراحل النضج اللغوي عند الطلبة 
 وعالقتها بعملية التعلم، 
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باإلضافة إلى بيان فلسفة مصفوفة المدى والتتابع في تصميم المناهج الدراسية القائمة على مستوى 

المتعلمين وقدراتهم في كل صف دراسي، وقد تم تناول الموضوعات في جو من الحوار والنقاش والعصف 
الذهني الفعال، انتهت الورشة بحوارات جانبية بين جميع أصحاب المصلحة من األهالي واإلداريين 

 والمعلمين حول سبل تطوير فرص التعلم لدى الطلبة في مجال اللغة العربية.

، مع دعائنا 2بدأنا بجمع نماذج مشاركات الطلبة في مسابقة القرآن الكريم هذا الشهر من طلبة الكي جي 
 بالتوفيق لجميع طلبتنا في المسابقة هذه العام.

 

 األستاذ عزام ريحان 

 منسق قسم اللغة العربية

 

 (PE)قسم التربية الرياضية 

 

 نرحب بكم في قسم التربية الرياضية،

نتطلع هذا العام للعمل مع طلبتنا المتفوقين. هناك العديد من المجاالت في التربية الرياضية نتمنى أن 
 يستمتع طفلكم ويتعلم منها.

وقتهم في الساحة الخارجية يكتشفون و يجربون طرقا  2& الكي جي  1قضى معظم أطفال الكي جي 
عديدة للحركة مثل: العدو، والقفز، والزحف والتخطي، وذلك ضمن أهداف ونواتج التعلم لهذا الفصل. لقد تم 

تدريبهم على مهارات التوازن، وبدأوا بتعلم أنشطة تساعدهم على زيادة تحكمهم باألشياء مثل الدفع، 
 واإللقاء والركل.

سنستمر بتغطية العديد من الرياضات من خالل المنهج المناسب ألعمارهم، إلى جانب التركيز على أهمية 
 التمرين اليومي والتغذية المناسبة.

أ ناء حصص التربية الرياضية، نعزّز المهارات االجتماعية مثل "االحترام"، و"اللعب بشكل جيد معاً" و "الروح 
الرياضية الجيدة". الطالب مستمتعون للغاية لحضورهم حصص التربية الرياضية كجزء من روتين المدرسة. 

 وتعتبر فوائد النشاط اليومي عديدة، وهي ليست مفيدة فقط لصحتهم، بل إنها تساعدهم دراسيًا أيًضا.

تشير البحوث العلمية إلى أن الحصول على المرح أ ناء التدرب على مهارة معينة يقوي قدرات األطفال 
 ويساعدهم على الشعور باإلنجاز، خاصًة عندما يتم مالحظة الجهد وتعزيزه.

 نتمنى أن يستمتع األطفال بحصص التربية الرياضية ويتعلموا من خاللها!

 

 مس إيزابيل فيالران

 مدرسة التربية الرياضية
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 واإلرشادقسم التوجيه 

 2020-2019مرحبًا بكم في العام االكاديمي 

نأمل أن تكون هذه السنة مليئة بالتجارب الناجحة لجميع الطُالب. ُمستشارة المدرسة تعمممل جمنمبما إلمى 
جنب مع الطُالب، وأولياء األمور والمربّين لُمساعدة الطفل على خوض تجربة ممدرسميمة نماجمحمة. فمطُمالب 
كامبريدج وا قون، مسؤولون، مؤ رون، مبتكرون وقادرون على التفاعل. أرجو أن تترددوا في التواصل معي إذا 

 كانت لديكم أي استفسارات أو مالحظات حول طفلكم .

 األهالي األعزاء،

نرجو منكم استخدام برنامج بناء الشخصميمة )المخمطموة المثمانميمة( فمي المممنمزل، نمرجمو زيمارة مموقمعمنما 

www.secondstep.org  /والضغط على نافذةFamilies . 

نرجو منكم أيًضا استخدام برنامج )الخطوة الثانيمة(: وحمدة ممنمع المتمنمممر أيضما ممن خمالل زيمارة مموقمع 

www.secondstep.org . وُقم بالتسجيل 

 وُشكًرا،

 د.ميلدريد ستيفنسون

 مستشارة المدرسية

 الصحة والّسالمة

 في الروضة اإلنجليزية الحديثة . 2020-2019مرحبًا بكم في السنة الدراسية 

 إليكم بعض المعلومات المتعلقة بالصحة: 

 المرض:

موسم البرد قد اقترب تقريبًا، لذا نحث األهالي على عدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة إذا كانوا يعانون من 
سماعمة دون  22المرض. حيث يجب على األطفال البقاء في منازلهم حتى يتم شفاؤهم من الحمى ممدة 

استخدام الباراسيتامول. سياسة المدرسة حريصة على التأكد من سالمة طفلك وحمايمة بمقميمة المطُمالب 
 وفريق العمل.

 شجع طفلك لغسل يديه بشكل دائم، وتناول الكثير من السوائل ونيل قسٍط وفيٍر من الراحة.

 العالج:

جميع األدوية التي يحتاج طفلك تناولها أ ناء ساعات الدراسة يجب أن تُرسل ُمباشرة إلى المُممممرضمة عمن 
طريق شخص كبير مع تزويدنا بالجرعة الصحيحة، والوقت الذي يجب أن تؤخذ فيه، وتوقيع ُمحضر ُمسبقا ممن 
الطبيب أو الممرضة. األدوية الُمعّدة او األدوية التي ليست في الزجاجة الصحيحة أو الشريط الصحيح لن يتم 

 قبولها.

 يجب على األهل على عدم وضع األدوية في حقائب أطفالهم المدرسية.

 قمل الرأس:

قمل الشعر شائع في العمر المدرسي والمراحل المدرسية. نحن نحتاج ُمسماعمدة األهمل خمالل السمنمة 
الدراسية، لذا فنحن نرجو منكم تفحص رأس طفلكم على األقل مرة أو مرتين أسبوعيا. األطفال المُممصمابمون 
بقمل الرأس سيتم إرسالهم إلى المنزل من أجل عالجهم. ويمكن عودة الطالب إلى المدرسة بمُممجمرد أن 

 يتم فحصه من قبل الممرضة من أنّه قد تّم  تقديم الرعاية الصحية الُمناسبة له.
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التفتيش عن قمل الرأس هى واحدة من برامج وزارة الصّحة، ويتم تطبيقها عن طريق  
 المدرسة من الفصل الدراسي االول إلى الفصل الدراسي الثالث.

يرجى عدم التردد في التواصل مع ُممرضة المدرسة في حال وجود أي استفسارات أو مالحظات. ُشكًرا 
 لكم لتعاونكم ونتمنى لكم سنة دراسية صحية وُممتعة!

 مس.جيسيكا جازمين

 ُممرضة المدرسة

 القسم المالي

. يرجى من األهل تسديد رسوم الفصل  2019نوفمبر  22تستحق رسوم الفصل الدراسي الثاني بتاريخ 
 أو قبل ذلك. مع الشكر 2019ديسمبر  22الدراسي الثاني بتاريخ 

 

 مكتب االستقبال

 مرحبًا بكم في مكتب استقبال الروضة اإلنجليزية الحديثة.

 موظف استقبال المدرسة عادة هو أول من تقابله في الرّوضة .

أنا ُهنا للترحيب بكم، ولدعم و توجيه األهل وزوار المدرسة لُمساعدتهم على التواصل مع إدارة الروضة 
 اإلنجليزية الحديثة.

بُمنتهى اإلحترام والمهنية أرحب بجميع أولياء األمور و زوار الروضة، وأتأكد من أن جميع االستفسارات قد تم 
 التعامل معها في الوقت الُمناسب.

أنا سعيد لكوني واحًدا من فريق الروضة اإلنجليزية الحديثة، وأرجو أن يكون فريًقا إيجابيًا لجميع طاقم العمل 
 والطُالب في الروضة اإلنجليزية الحديثة.

إذا ُكنت بحاجة إلى ُمقابلة مع إدارة المدرسة أو أي فرد من أفراد فريق العمل، يرجى عدم التردد في 
القدوم إلى مكتب االستقبال، وملء استمارة المقابلة أو االتصال بهاتف الروضة، وسأكون سعيًدة لترتيب 

 موعد لك .

 مس ُبثينة غيداوي

 سكرتارية المدرسة

 تكنولوجيا المعلومات

المدرسة ُمجهزة بأحدث األجهزة اإللكترونية الحديثة من أجل جميع الطالب وطاقم العمل. ُكل غرفة طُالبية 
 ُمجهزة بأجهزة حاسوبية وشاشة عرض. 

المدرسة مزوّدة بأعلى سرعة لإلنترنت. وسيتم إضافة مزيد من األجهزة االلكترونية التي ستسهل التعلم 
 للطلبة من خالل المواد السمعية والبصرية.

 وُشكًرا لكم

 

 مستر جابر مانيل

 مسؤول نظام تكنولوجيا المعلومات
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