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 ،األهالي الكرام
داخت    نتطلع معًا إلى عام دراسي آخر مثمر مليء بفرص التعلم لجميع أعضاء مجتتتمتعتلتا التمت رستي

وخارج الفصول ال راسية. وكما عّودناكم، سلواص  إطالعكم على جميع ما يستج ّ من معلتومتاأ أو 

في هذه الرسالة اإلخبارية ، ستج ون معلوماأ حول أعمال فريت  .  أخبار متعلقة بتعليم طفلك وتعلمه

م رستلا حتى اآلن، وما نتطلع إلى تحقيقه في الفص  ال راسي الثاني لضمان أن فرص التعلم المتاحة  

 لألطفال تتلامى داخ  بيئة الفصول ال راسية وخارجها. 

الوكرة حازأ بلجاح على شهادة االعتماد الوطلتي   —يسّرني إبالغكم أن الم رسة اإلنجليزية الح يثة

لم ارس قطر. وهذا يعكس م ى التزاملا برؤية تحقي  مبادئ اللظم التعليمية في دولة قطر التمتتتمتثّتلتة 

 في ضمان تطوير الم ارس وضمان جودتها. شكرا لكم جميعا ل عمكم في تحقي  ذلك.

و بالتالي ، أحّث الجتمتيتع عتلتى  . إن دعمكم لرسالة م رستلا ورؤيتها له أهمية كبيرة لمجتمع م رستلا

الم رسي. تذكروا أن هتذه  مواصلة تق يم المساهمة اإليجابية لتعلم طفلك وتطوره وتطّور عم  فريقلا 

م رستكم ، وسلستمر معًا في تعزيز وتشجيع بيتئتة تتعتلتيتمتيتة إيتجتابتيتة لتطتالبتلتا متن ختالل ضتمتان 

 . استع اداتهم لالنخراط في العم  الم رسي ك  يوم وفي الوقت المح د

 تذكير:

 

  يرجي زيارة الموقع

تقويم الاإللكتروني/ 

 المدرسي

  يرجى التحقق من الواجب

 المنزلي

  يرجى إرسال بريد

إلكتروني للمدرسة في 

حالة وجود أي 

 استفسارات أو تساؤالت

 اقرا لطفلك بصورة يومية 

 اشكر أطفالك 

  امدح أطفالك على عملهم

 الجيد

  يرجي دفع مصاريف

 المدرسة

 تغذى جيدا وتمّرن 

  خذ قسطا من الراحة

 واستمتع بيومك
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أود أيًضا تشجيع الجميع على مواصلة التعاون مع معلم طفلكم وع م التردّد في طرح أيّة أسئتلتة أو استتتفتستاراأ لت يتكتم. كشتركتاء متعًتا فتي  

 مسؤولية نجاح أطفاللا؛ نحن ملتزمون بتوفير أفض  وسائ  التعلم لهم، ونؤمن بأن التعاون معكم سيح ث أثًرا كبيًرا على تعليم أطفالكم.

ى نحن نعم  بال كل  للتأك  من أن ك  شيء يسير بسالسة ويسر ق ر اإلمكان لكي نحق  أه افلا، نحتاج إلى دعمكم وتفهمكم. وأحثكم جميعًا علت

، الت مواصلة إب اء مالحظاتكم واقتراحاتكم بحريّة إلى إدارة الم رسة حول أيّة تحسيلاأ م رسية ترونها ملاسبة ومحقّقة للمصلحة العاّمة للتطت

 وسلب ل قصارى جه نا لألخذ بجميع هذه االقتراحاأ ما أمكن. 

 : نصائح عاّمة مفيدة، ومعلومات حول كيفية التواصل معنا

  يمكلكم مراسلتلا عبر البري  اإللكتروني علىoffice@emswakra.net:   

   ظتهترا  66:.—6..1صتبتاًحتا و  0.16  -  6..0يمكلكم مقابلتي دون تح ي  موع  عل  توصي  أبلائكم أو اصطحابهم من المت رستة

 يومي االثلين والثالثاء فقط(.

 يمكلكم أيًضا تح ي  موع  لالجتماع بي أو بمعلم طفلكم أو بفري  القيادة العليا أو بفري  اإلدارة عل ما تحتاج لذلك . 

  من الضروري أن تتعرفوا أنتم وأطفالكم على المعلوماأ المح ّثة بخصوص معايير م رستلا المتتعتلتقتة بتالستلتوس التمتلتاست  والتتتعتلتم

والطالب ، ويمكلكم االطالع عليه على موقع م رستلا تتحتت عتالمتة  -وتوقعاأ الم رسة؛ والذي تم توضيحه في كتي  أولياء األمور 

 . التبوي  األهالي في الجزء العلوي من الصفحة

 معلومات مهمة

يترجتى االلتتتزام بتعتالمتاأ الستالمتة .  أنشأأ البل ية واألشغال ملطقة أمان حول الم رسة لك  من الطالب والمجتمع الم رسي على ح  سواء

وأنظمة المرور لسائقي السياراأ والمشاة في جميع األوقاأ، لما في ذلك مصلحة جميع أفراد مجتمعلا الم رسي، وخاصةً عل ما يتعل  األمتر 

 . بتوصي  الطالب واصطحابهم أثلاء أوقاأ االزدحام المروري. شكرا لتفهمكم لهذه القضية

 
 وتفضلوا بقبول فائ  االحترام،

 رايتأمولوال 

 م يرة الم رسة
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 قسم الروضة 
ب أ طالب الروضة الفص  ال راسي األول باالن ماج والعم  بج  لتكوين ص اقاأ ج ي ة، ثّم ب أوا رحلة تعلمهم. تتم تتعتريت  كتال الصتفتيتن 

 . بسماأ متعلم كامبري ج و أهميتها في التعليم، وأول سمة تعلمها األطفال هي: ثقة المتعلم .والكي جي  1الكي جي 

كان طالب مرحلة الروضة األولى يت ربون على اتباع روتيلهم اليومي أثلاء تعلمهم عن أسماء الحروف واألصواأ وتشكي  ك  حرف من 

 . الحروف التي تم تعريفهم بها. كما يتعلم الطالب أيًضا األرقام التي تتضمن تسمية األرقام والع  والتمرن على كتابة األرقام

يلخرط طالب مرحلة الروضة الثانية في تعلمهم عن الحروف التي يتم تق يمها بترتي  مختل ، لذلك يتعلتمتون نتطت  التحتروف لتلتبت ء فتي 

التعرف على الكلماأ البسيطة وقولها. يواص  المعلمون العم  مع الطالب لممارسة التعرف عتلتى التحتروف واألصتواأ بتاإلضتافتة إلتى 
تشكي  األحرف الصغيرة. يعم  الطالب أيًضا على وضع مفاهيم ج ي ة للرياضياأ، بما في ذلك االعتماد على إطار عشرة والعمت  قتريتبًتا 

 . على المهاراأ التمهي ية لإلضافة

يتعلم الطالب في الروضة األولى والروضة الثانية خارج قاعة ال راسة من خالل المشاركة في الفعالياأ الم رسية التتتي تشتمت  التطتابتور 
الم رسي، ويوم اللباس المختل  األول،  وهو الذي يرت ي فيه الطالب كالتوائم، وآخرها "ارت اء اللباس الوردي" للتوعية بسرطان التثت ي. 
شك  الطالب الذين يرت ون مالبس وردية اللون شريًطا تق يراً وتضاملا مع من ابتلي بهذا المرض. تم تعري  طالب قسم تتربتيتة التطتفتولتة 

المبكرة بغرفة الموسيقى. يخطط المعلمون لألنشطة باستخ ام أنواع مختلفة من اآلالأ الموسيقية البسيطة ويتتم إعتطتاء التطتالب التتت ريت  

 . العملي على األدواأ المختلفة

تعلم طالب قسم تربية الطفولة المبكرة المزي  عن م يلة الوكرة في رحلتهم المي انية األولى متع متوضتوع التتتعتلتم "حتيتث أعتيت ". ذهت  
الطالب في جميع أنحاء الملطقة يبحثون عن المواقع المألوفة بما في ذلك المركز التجاري والمستشفى ومركز الشرطة وتعلموا المزي  عتن 

 ميلاء الوكرة و ملتزه الوكرة.

 يتطلع الطالب والمعلمون إلى المزي  من فرص التعلم في الفص  ال راسي الثاني.

 باتي تاتوم

 مسؤولة قسم الروضة

  
 
 القسم االبتدائ

 
، لق  مّر الوقت ونحن في نهايتة التفتصت  األول. أودّ أن أشتكتركتم شتختصتيًتا عتلتى شتعتوري  6.6.-619.نرح  بكم في العام ال راسي 

بالترحي  الش ي  الذي لقيته في أسرة الم رسة اإلنجليزية الح يثة. نأم  أن تكونوا ق  أمضيتم عطلة ملتص  الفص  ال راسي براحة ومتعتة 
 وأن تكونوا مستع ين ألطفالكم لمواصلة الفص  ال راسي الثاني. عاد المعلمون وهم مستع ّون لب ء هذا الفص  ال راسي الج ي . لق  أجتريتلتا
بعض التغييراأ البارزة هذا العام ال راسي فيما يتعل  بتطوير التكلولوجيا الج ي ة في الفصول ال راستيتة متن ختالل الشتاشتاأ التتتفتاعتلتيتة 

ألطتفتالتلتا فتي الصت  “  كتروم بتوكتس”  جهاًزا ج ي ًا من أجهزة  06فصول دراسية. ال نزال نلتظر وصول  5الج ي ة التي تّم تركيبها في 
 الرابع الستخ امها في دمج التكلولوجيا في دروسهم اليومية.

نحن على ثقة من أن هذه التغيراأ ستساهم في التق م في األه اف األكاديمية واالجتماعية  ل ى طالبلا! شكرا لتكتم ألنتكتم كتلتتتم جتزًءا متن 
 الوكرة. نتطلع إلى دعمكم المتواص .-عائلة الم رسة اإلنجليزية الح يثة

 
 الص  األول:

في الص  األول ، كان األطفال يعملون على المواضيع المتعلقة بالم رسة، واألشتختاص ، واألنشتطتة، وإلتقتاء التتتحتيتة، ووستائت  التلتقت  
واأللوان. لق  كانوا يقرأون القصائ  والمعلوماأ البسيطة ، وكانوا يتعلمون عن صيغ الجمع، والمضرع البسيط، وضمائر المتلتكتيتة . تتعتلتم 
األطفال عن العائالأ في أنحاء مختلفة من العالم ، وفهم بالكلماأ ، وكيفية طرح سؤال،  وملاقشة وتمثي  القصائت  واألغتانتي والتقتصت . 
لتم تعلم األطفال عن األلعاب وكيفية ح  المشكالأ بطرق إب اعية كامت اد لتعلمهم ، قاموا برحلة مي انية إلى ح يقة أسباير للمساع ة فتي تتعت
 يتطتةاألطفال. هذا باإلضافة إلى تعلمهم تمييز الكائلاأ الحية من غير الحية ، والبيئة المحلية ، والغذاء الصحي ، وح  مسائ  اإلضافة البست

 . وكيفية استخ ام خط األرقام كجزء من تعلملا الذي سلستمر به خالل الفترة المقبلة
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 الصف الثاني
في الص  الثاني ، تعلم الطالب عن أهمية أسرهم. كما تعلموا حول مختل  القواع  والمستؤولتيتاأ ، فتي التمتلتزل ، وفتي التمت رستة، وفتي 
ر المجتمع المحيط بهم، كانوا يتعلمون كيفية العلاية ببيئتهم وأماكن عي  الكائلاأ الحية المختلفة الموجودة على كتوكتبتلتا. نتعتمت  عتلتى تتطتويت
 علتمالكثير من الموارد وأسالي  التقييم الج ي ة تماشيا مع مواضيع الملاهج ال راسية ل يلا. في الرياضياأ خصوصا ، نركز على الت ريس والت

يّتة  سرحبطريقة أكثر تفاعلية حيث يتعلم الطالب كيفية إضافة وطرح األرقام ، مما يجع  التعلم أكثر متعة وإثارة لالهتمام. استمتعلا بمشاه ة م
"ملكة الثلج" ، التي أدتها شركة مسرح. وهي مرتبطة بموضوعلا الخاص بالطقس والطقس القاسي في مادّة اللغة اإلنجتلتيتزيتة ، والت راستاأ 
 االجتماعية والعلوم. نلتق  اآلن للتعرف على الكهرباء وأنواع مختلفة من الملازل حول العالم. يج  الطتالب هتذا التمتوضتوع متمتتتعًتا ومتثتيتًؤا

 . لالهتمام

.  
 
 

 الصف الثالث:
اء في الص  الثالث ، يتعلم الطالب العم  معًا أهمية كونهم عضًوا جي ًا في الفري . هذه المهارة المح دة التي سيحتاجون إلتى متواصتلتة التبتلت

مع ذلك ، فتقت  عليها على م ار هذا العام. لق  تعلموا حول البيئة ، واللباتاأ التي تلمو في بيئتهم واألجزاء األربعة الرئيسية ووظائفها لللباأ. و
أجروا بعض التجارب التي ساع أ في شرح ما تحتاج اللباتاأ إليه لللمو بشك  صحي. حتى أنهم حصلتوا عتلتى التفترصتة لتزرع التلتبتاتتاأ 

في الرياضياأ ، عم  الطلبة على األشكال الثلائية والثالثية األبعاد. يستخ م الطالب األشياء اليومية من حولهم لكي يتعتمتقتوا . والخاصة بهم

أكثر بهذا الموضوع. موضوع واح  ال يزال الطالب يتح ثون عله في ال راساأ االجتماعية، وهو كي  تغيرأ األشياء  متع مترور التوقتت. 
ن إنهم يقارنون  األشياء بين العصور الق يمة و العصور  الح يثة. هذا يرتبط بشك  جي  مع موضوعلا الحالي باللغة اإلنجليزية ؛ التمتختتترعتو

 . واالختراعاأ

 
.  

 الصف الرابع:
كان للص  الرابع ب اية سلسة هذا العام. في اللغة اإلنجليزية ، طور الطالب مهاراأ الكتابة وكتبوا قصصهم الخاصة. وّسعتوا أفتكتارهتم فتي 

كانت إح ى مواضيع القراءة والكتابة مرتبطة بشك  وثي  بال راساأ االجتتمتاعتيتة حتيتث تتمتحتورأ .  فقراأ ووصفوا الشخصياأ بالتفصي 

حول الكواك  واللظام الشمسي. كانت الرياضياأ مثمرة للغاية في ب اية هذا العام ال راسي. استخ م الطتالب طترق فتعتالتة لتحت  التعتمتلتيتاأ 
األساسية األربع. في العلوم ، استكش  الطالب اللظام الهيكلي لإلنسان والحيوان ودرسوا أيًضا كيفية التصلي  والتتعتريت  ، متمتا ستاعت هتم 
على تمييز الحيواناأ وتجميعها في فئاأ. اكتس  الطالب المعرفة حول الخرائط ، والموارد والتاريخ الق يم ل ول الخليج التعتربتي متن ختالل 
ال راساأ االجتماعية.  قريباً ، قام طالب الص  الرابع برحلة مي انية إلى متح  الشيخ فيص  وأتيحت لهم فرصة ممتازة لمشاه ة متعتارض 

 حقيقية في العالم العربي.
 

 الصف الخامس:
في الص  الخامس، ُسرَّ الطالب بتعلم مواد ج ي ة وتطوير مهاراأ ج ي ة ك  يوم. تعلموا أوال عتلتى أهتمتيتة تتحتمت  التمتستؤولتيتاأ، والتتتي  

أصبحت مهّمة يومية للطالب. في الرياضياأ ، تعلم الطالب كيفية تقري  األرقام وتسلسلها ، وكذلك العمتلتيتاأ األربتع. فتي التعتلتوم ، قتمتلتا 
بمراقبة نمو اللباأ من خالل مشاه ة العروض التوضيحية الحية في الفصول ال راسية لللباتاأ التي زرعها الطالب والتي تلمو في فصتولتلتا 

مت ى لتا ال راسية . لق  تعلملا أيًضا عن دورة حياة اللباتاأ المزهرة بما في ذلك التلقيح والتسمي  لللباتاأ. في ال راساأ االجتتمتاعتيتة ، تتعتلتمت
، ألن  البأهمية األسرة وفهم الهوية التي تح ثلا فيها عن الثقافة والتراث والفلون والهل سة المعمارية. كانت اللغة اإلنجليزية مادة ممتعة للطت

ك  موضوع قملا بتغطيته حتى اآلن يتعل  بحياتهم اليومية. على سبي  المثال ، التح ث عن أنفسهم وأشيائهم المفضلة والتعتلتم عتن األمتراض 
 وكيفية البقاء بصحة جي ة. نحن نتطلع إلى تطوير المزي  من المهاراأ مع تق م هذا العام ، وجع  عملية التعلم ممتعة ق ر اإلمكان.

.  
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 الصف السادس:

 
انشغ  طلبة الص  السادس كثيًرا في اللص  األول من الفص  األول! ك  األطفال يعملون بج . لق  كان من الترائتع أن نتراهتم يتتتحتمتلتون 
مسؤولياتهم على محم  الج  ، فق  أصبحوا ق وة رائعة لك  من في الم رسة. في الرياضيتاأ ، كتانتوا يتبتحتثتون عتن التقتيتمتة التمتوضتعتيتة 
والعملياأ األربع. لق  عم  األطفال بج   به ف تعلم طرق ج ي ة لح  الحساباأ واستخ امها لمساع تهم علتى حت  التمتشتكتالأ التريتاضتيتة 
باستخ ام تطبي  مانغاهاي. تم ربط اللغة اإلنجليزية في هذا الفص  ال راسي بموضوع ال راساأ االجتماعية الخاص بلا والتذي يت ور حتول 
األشخاص المشهورين حول العالم. في العلوم في هذا الفص  ال راسي ، كان األطفال يبحثون في سالس  الغذاء والشبكاأ الغذائية والجتهتاز 

 التلفسي.
ع تّم تق ير التالميذ الذين يبرزون سماأ التعلم الخمس ل يلا: كونهم واثقين، مسؤولين،عاكسين، مبتكرين ومشاركين. تتوقع الم رسة من جميت

 التالميذ أن يطبقوا بأنفسهم ك  درس لضمان وصولهم إلى كام  إمكاناتهم.
 

 شون أورورس
 مساع  الم يرة للمرحلة االبت ائية

 قسم اللغة العربية والمناهج الوطنية
 

 .6.6.-619.لسالم عليكم ، ومرحبا بكم في العام ال راسي ا

ب ب أ الطالب العم  خالل الفص  األول في كتيباأ أوراق العم   المالزم( ، والتي ته ف إلى مراجعة مهاراأ التعليم السابقة وإع اد الطال
فتي للمهاراأ التي سيتعلمونها هذا العام. بع  ذلك ، ب أ الطالب في التعلم من الكت  الم رسية الخاصة بوزارة التعليم. تتم اختتتبتار التطتالب 

 مهاراأ القراءة ل يهم بع  شهر من فترة التهيئة  للحصول على فكرة عن كيفية تق مهم وتح ي  مستوى القراءة ل يهم. لق  أضفلتا التعت يت  متن

من الص  الثالتث إلتى "أقرأ بالعربية" برامج الكمبيوتر هذا العام ل عم طالبلا الذين يتعلمون اللغة العربية. من هذه البرامج، برنامج 

للطالب اللتاطتقتيتن بتالتلتغتة ومنّصة "كلمن" من الص  األول إلى الص  الرابع وتطبيق "برافو برافو"  الص  السادس

العربية كلغة ثانية. نحث جميع اآلباء واألمهاأ على تشجيع أطفالهم على تسجي  ال خول إلى البرامج واستكمال األنشطة. عتقت أ التمت رستة 
 ت ريبًا للمعلمين وأولياء األمور والطالب على برنامج برافو برافو. وق  تم توفير الت ري  من قب  الشركة التي ق مت البرنامج.

ع ومن الج ير بالذكر أن الم رسة توفر للطالب الع ي  من المصادر المطبوعة التي ت عم عملية تعلم اللغة العربية. وهذه المصادر تتواك  مت

 . الملاهج الوطلية ، ملها، كتيّ  "مهاراأ" لتعلم مهاراأ القراءة العربية. ودفتر الكلماأ البصرية ودفتر تحلي  القص 
عق أ الم رسة ورشة عم  لألهالي بعلوان "عالقة اللمو العقلي بعملية التعلم" وحضرها ع د من أعضتاء هتيتئتة اإلدارة والتتت ريتس. قت م 
الورشة ال كتور جالل ع ي ، رئيس قسم اللغة العربية وم ير البرنامج الوطلي لم ارس مجموعة المفتاح. ق متت ورشتة التعتمت  التمتراحت  
التلموية ، مع التركيز على مراح  التفكير واللغة ل ى الطالب وعالقتهما بعملية التعلم. تم تطبي  ورشة التعتمت  متن ختالل التمتشتاركتة فتي 
الملاقشاأ وأنشطة العص  الذهلي ، واختتمت بحواراأ جانبية بين فئاأ المجتمع الم رسي  األه ، التمتعتلتمتون، واإلدارة( ، حتول ستبت  

 تطوير فرص تعلم الطالب في اللغة العربية.
تهجئتة قة لق  قملا بتسجي  الطلبة المتق مين لمسابقة القرآن الكريم. نتملى التوفي  للطالب المشاركين هذا العام. سلب أ في إع اد الطالب لمساب

 . عربية داخلية. وسيتّم انتقاء الفائزين للمشاركة في مسابقة التهجئة العربية الخارجية مع م ارس أخرى
 
 

 مسؤول قسم اللغة العربية. -السي  عزام ريحان 
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بية الرياضية  قسم التر
 

 قسم الروضة 
 

الوكرة . نتطلع إلى عام ج ي  من العم  مع الطالب التمتتتفتوقتيتن.  -الم رسة اإلنجليزية الح يثة-مرحبا و أهال بكم في قسم التربية الرياضية 
 هلاس الع ي  من األشياء التي نمارسها في التربية الرياضية ونأم  أن يستمتع بها طفلك ويتعلم ملها. نتعلم مختل  األنشتطتة التريتاضتيتة فتي

 . جميع الملاهج ال راسية التي تتلاس  مع العمر ، إلى جان  التأكي  على أهمية ممارسة الرياضة اليومية والتغذية الملاسبة
شارس الطالب في أنشطة مختلفة مث  لعبة المظلة التي تركز على مهاراتهم الحركية ، كما تم تعريفهم بمختل  حتركتاأ االحتمتاء قتبت  أن 
يب أوا ال رس لتعزيز طاقتهم. تشم  األنشطة استخ ام األوشحة،  والكراأ الصغيرة والمتوسطة الحجم وغيرها من أنشطة بلاء التمتهتاراأ. 

 لق  قاموا بأنشطة مختلفة وألعاب إحماء متعلقة بموضوع األسبوع. أنا أتطلع إلى رؤية تق م أدائهم وحركاتهم.
نتعلم أيًضا المهاراأ االجتماعية مث  "االحترام" و "اللع  الجماعي" و "الروح الرياضية". هذه مهاراأ أساسية يمكلهم استتخت امتهتا فتي  

الحياة العادية. الطالب محظوظون ج ًا في وجود التربية الرياضية كجزء من الروتين الم رسي. فوائ  اللشاط اليومي ع ي ة ، ألنها لتيتستت 

مفي ة فقط لصحتهم فحس  ، ولكلها تساع هم أيًضا أكاديميًا. المتعة ، عل  الت رب في ممارسة المهارة به ف التحسين تساعت  التطتفت  عتلتى 

 الشعور باإلنجاز ، خاصةً عل  مالحظة الجه  والثلاء عليه. نأم  أن يستمتع طفلك بالتربية الرياضية بق ر ما نستمتع بت ريسها !

 

 مس أب 

 م رسة التربية الرياضية

 

  
 
 القسم االبتدائ

 
للعام قسم التربية الرياضية. يتطلع قسم التربية الب نية إلى العم  مع الطالب المتحمسين  -مرحبًا بكم في الم رسة  اإلنجليزية الح يثة الوكرة

 . 6.6.-619.ال راسي 
 

نحن نخطط لتغطية مجموعة واسعة من األلعاب الرياضية واألنشطة من الملهج ال راسي. سيكتس  طفلك الثقة ، ويتعلم كيفية التحرس 

 . بطرق متلوعة ويكتس  فهًما للعم  الجماعي
 

كجزء من العم  الجماعي ، نعالج المهاراأ االجتماعية مث  "االحترام" ، "العم  معًا" و "الروح الرياضية". نشجع بالطرق اإليجابية 
 قائلين "أحسلت" و "كان ذلك ممتاًزا".

 
ذا عل ما يتلقى األطفال الم يح ويالحظه أح  الوال ين أو الم رس أو المعلم ، فإنهم يشعرون بإحساس متزاي  بالقيمة الذاتية واإلنجاز. وه

 . ب وره يجعلهم يشعرون بالسعادة واالستع اد لخوض عالمهم بثقة
 

هاراأ للمالمهاراأ االجتماعية مهمة للغاية في حياتهم اليومية. تلع  التربية الب نية دوًرا مهًما في الروتين الم رسي. دمج المتعة مع التعلم 

 . الج ي ة  تساع  في تحسين الصحة والرفاهية العقلية

 استمتاع طفلك بالتربية الب نية هو ه فلا األساسي. 

".آ"  من بق راتك ، وسوف تحق  ما تري 

 أن رو بالمر.
 م رس التربية الرياضية.
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 التعليم والتعلم
ن لق  كانت ب اية رائعة لهذا العام. تعرفت على معظم الموظفين والطالب الرائعين في الم رسة اإلنجليزية الح يثة الوكرة. هلاس الكثير مت

 . الحياة والتعلم ل ى طالبلا وإنه لشرف كبير أن أخ م رحلة التعلم الخاصة بهم
 نحن نتطلع إلى تطوير التعليم والتعلم في م رستلا مع التركيز على القراءة هذا العام. لق  ب أنا في تقيتيتم طتالبتلتا كتمت رستة، وقتمتلتا بشت ّ 
طري  نحو األمام ل عم جميع الطالب ليصبحوا قادرين على  القراء بشك  أفض  واالستمتاع بقراءة متجتمتوعتة واستعتة متن التلتصتوص 
الخيالية وغير الخيالية. نري  في المحّصلة أن يتفاع  طالبلا مع مواد القراءة بغرض المتعة، والوصول إلى المعلومتاأ والتمتشتاركتة متع 

 . العالم من حولهم
تحقيقًا لهذه الغاية ، سلب أ في إجراء المزي  من دروس القراءة التي تركز على المعايير وتشجيع المزي  من التعتمت  فتي التمتلتزل. أتتطتلتع 

 لرؤية ما يمكن للطالب فعله عل ما نعم  جميعًا معًا ل عمهم.
 

 مروة الغباشي
 ملسقة  الملهج الم رسي

 المكتبة
اا أف تار  طااالاع ئ أطاااالاع تااأادتان ةىل الاماواعاباة  ساعاعاار  الا اعا  وتاعالام حا   مرحبا بعودتكم اىل المدرسة جميعاا. مان الا اياد داأامت
ي تنعظر قراءتها. 

 القراء . هذه سنة أكاديمية جديد  ومثير  حيث لدتنا م موتة جديد  من ال ع  الراأعة من مخعلف المواضيع الت 
اا  اا أ ا قايت اا ومساعاخادمت ا ناقاديت ا ومااوارت ا ماهرت

ت
 أنا هنا لمساتد  طالع تىل تعلم ا سعمعاع بالقراء  وحبها، وهدفنا أف يصبح الطال  باحث

ي الامادرساة وساياواوف لادتاهام فار اة 
و
ي ماوادهام م

و
اا م للمعلومات. أولئع الذتن يحبوف ال ع  ويسعمععوف بالقراء  سيوونوف أكاي  نا ااحت

ي جميع م ا ت الحيا . 
و
 أفضل لإلن از م

ا  ت ي تش يع أطاالكم تىل ا سعاماعااع باواعا  الاماواعاباة والاعانااياة باهاا ، وأف ياواوف مساعاعاير
و
ا نساتد بعضنا البعض م من فضلكم ، دتونا معت

ي 
و
ا. نعطلع ةىل تام أكاديمي راأع معكم وماع أطاااالاكام م

ت
 تن كع  الموعبة. ترجى ا سعمعاع بقراء  كع  الموعبة مع أطاالكم أيض

ا
مسؤوًل
 .الموعبة! 

 

و كاليب و  كير
و الموعبة  أمير

 قسم التوجيه واإلرشاد
ي العام الدراسي 

و
ا بكم م  ! 2020-2019مرحبت

أتمتو أف تووف هذه السنة الدراسية مليئة بالع ارب الناجحة لا اماياع الاطا ب. ياعامال مساساشاار الامادرساة ماع الاطا ب وأولايااء ا ماور 
م طالع. 

ّ
ي ةن اح تملية تعل

و
و للمساتد  م و واإلداريير  والمدرسير

ددوا  يدج واثقوف، مسؤولوف معأّملوف ،مبعوروف ومشاركوف.   تي  يدج للط ب. ةف مععلمي كاميى لقد قمنا بالععريف بسمات مععلم كاميى

ي ةذا كاف لديكم أي مخاوف بشأف أطاالكم ي ا تصال بى
و
 . م

 األهالي الكرام:

ل. ترجى زيار   الموقع      والنقر فوق ت مة العبوي  ئ  و ي الميو
و
ترجى اسعخدام برنامج الخطو  الثانية لععليم الشخصيات م

  www.secondstep.orgا هاىلي . 

ل، ترجى الد ول تىل  و ي الميو
و
ا اسعخدام برنامج الخطو  الثانية المععلق بمواجهة العنّمر م

ت
    www.secondstep.orgترجى أيض

   والسس يل. 

 وشكرا لكم
 د. ميل ري  ستيفلسون

 المرش ة التربوية للم رسة
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 الصحة والسالمة
ي العام الدراسي 

و
ا بكم م . نود أف نحدد بعض المبادئ العوجيهية المععلقة بصحة وس مة الط ب أثناء العحاقهم 2020-2019مرحبت

ية الحدتثة الوكر .  و  بالمدرسة اإلن لير
  

 التاري    خ الطب   
ي أو جراحات أو أدوية حالية أو حساسية أو أي معلومات  حية  من المهم بالنسبة لنا أف نووف تىل دراية بأي تشخيص طتى

ي المدرسة
و
 .أ ر  ذات  لة قد تووف لد  طالع ، حت  نعمون من توفير الرتاية المناسبة وال زمة أثناء وجوده م

  

ة إىل ممرضة المدرسة قبل العودة إىل الصف.    يجب تقديم جميع الشهادات الطبية مباشر

 األدوية
ية الحدتثة  و ي المدرسة اإلن لير

و
ي  -تسعلزم سياسة الدواء م

و
الاوكار  أف جاماياع ا دوياة الامارسالاة ةىل الامادرساة يا ا  ةحضاارهاا م
تبواتها ا  لية مع وضع الملصقات تليها ، باإلضافة ةىل  ملء نموذج طل  ا دوية وتوقيعها من قبال الاوالادتان. هاذا الاناماوذج ماعااح 

ل دوف اسعكمال النموذج.  و  مباشر  من موع  ممرضة المدرسة. لن تعم ةتطاء أي دواء من الميو
 

ي حوز  الط ب 
و
جميع ا دوية ي   أف تسلم ةىل غرفة ممرضة المدرسة من قبل أحد الوالدتن أو المرافق. ي   أ  يووف م

 . أي دواء 
  

ية الحدتثة   و . سوف نعوا ل مع الوالد قبل ةتطاء هذا الدواء  ي البنادولالوكر  هو -الدواء الوحيد الذي توفره المدرسة اإلن لير

 طال . 
  

 معلومات التواصل مع األهل
جى  ي . ةذا قمعم بعغيير أي من معلومات ا تصال الخا ة بكم ، فير

وبو ا أف يووف لدتنا أرقام هواتف ورساأل بريد ةل ي 
ت
من المهم جد
 ة بارنا بذلع. 

  

ل؟ ز   المتز
ز
 مبر يجب عىل طفلك البقاء ف

ي  
و
. ومع ذلع ، هناك أوقات يحعاج فيها الط ب ةىل البقاء م هدفنا هو حضور الط ب ةىل الاصول الدراسية كل توم مدرسي

ي المقام ا ول لصحعهم ، ولصحة وس مة اآل رين
و
ل م و  . الميو

 
ل:  و ي الميو

و
ي تحديد موتد ةبقاء الط ب م

و
 بعض اإلرشادات لمساتد  أولياء ا مور م

 درجة مئوية أو أتىل 37.8درجة حرار  ال سم       
 ت مات ا نالونزا )سي ف ا نف ، العع  ، الصداع ، الخ ...(        
ء      ي
 
 م
 ةسهال     
 طاح جلدي      
 تيوف حمراء وحوة ومؤلمة مع أو بدوف ةفراز           
 السعال المسعمر            
 قمل الرأس الحي           

ل حت  يشاوا من الحم و لوهم من أي من ا تراض المذكور  أت ه لمد   و ي الميو
و
ساتة دوف مساتد  من  24ترجى ةبقاء الط ب م

 . الدواء
ية الحدتثة هي " و ". ترجى تدم ةرسال أو السماح لطالع بإحضار )ةىل المدرسة أو ةىل منطقة خالية من المكرساتالمدرسة  اإلن لير

ي 
بل ومن زبد   -الرح ت الميدانية( أي نوع من أنواع المورسات )جميع أنواع المورسات والمشعقات ليس فقط من الاول السودابو

ا أو النوتي  ، أوبعض قطع ال رانو  ... ةلخ(. 
ت
ي أيض

  الاول السودابو
  

ي ا تصال بممرضة المدرسة. 
و
دد م   ية أسئلة أو اسعاسارات ، ترجى تدم الي 

 جوفيروز بانوي
 ممرضة الم رسة
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 رسالة محاسب المدرسة
 

 هي كما يىلي  2020-2019رسوم الاصل الدراسي ا ول للعام الدراسي  

 تفاصيل رسوم الفصل الدراسي األول

 

 رسوم الكتب 

 

ا لادتاهام. ساياعام  صام جاماياع  ة ةىل وزار  الععليم والععليم العاىلي حت  تووف مرجعت
ّ
سيعم ةرسال جميع قاأمة الط ب ذوي الرسوم المسعحق

ي 
و
ي م

 . 2019نوفميى  25السلف المدفوتة من رسوم الاصل ا ول. سيعم اسعحقاق رسوم الاصل الدراسي الثابو

 

  تفاصيل رسوم الفصل الدراسي الثاني

 

ا للمذكر  رقم   
ت
ي أقرب وقت ممون. وفق

و
 18ي   تىل جميع أهاىلي القساأم الععليمّية تقديم  طاب القسيمة ةىل المدرسة من تملهم م

و لإليصال )أحدهما من ا ب وا  ر  من ا م(. ت دوف  الصادر  تن وزار  الععليم والععليم العاىلي ، ي   تىل الوالدتن ةحضار رسالعير
 أدناه موا اات الرسالة المراد تقديمها: 

ي حالة العمل -
و
من  اح  العمل.  -م  

ي حالة العقاتد -
و
من هيئة العقاتد.  -م  

ي حالة تدم العمل          
و
من وزار  الشؤوف ا جعماتية.  -م .- 

ي حالة الوفا       
و
شهاد  الوفا .  -م  

 
 شكرا جزيال
 جلسون شاكو

 محاس  الم رسة

EMW EMKG 

0,08. 0,940 

SCHOOL KG 1 & KG YEAR 1, . & . YEAR 4, 5 & 0 

EMW 51. 1,1.0 .,.05 

EMKG 1,1.8 ………. ……… 

EMW EMKG 

0,08. 0,940 
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 مكتب االستقبال

ي المدارس هم أول ا شخاص الذتن تراهم الط ب وا ش والزوار تند د ولهم المدرسة. نحان هاناا 
و
ا ما يووف موظاو ا سعقبال م غالبت

و وأتضااء هايائاة الاعادرياس وأولايااء  لمساتد  ال ميع للعوا ل مع ةدار  المدرسة مثل مدتر  المدرسة وفريق قياد  المادرساة والاماعالاماير

 أمور الط ب. 

ي مادرساساناا باطارياقاة ماهاناّياة، ونضامان 
و
ها من المهام اإلدارية. نرح  با هاىلي والازاأاريان م تشمل مهامنا الرد تىل المكالمات الهاتاية وغير

مة. ةذا كنت بحاجة ةىل مقاابالاة أتضااء هايائاة الاعادرياس أو  ي الوقت المناس  وبطريقة محي 
و
معال ة جميع ا سعاسارات والسساؤ ت م

ا لع. 
ت
جى الحضور ةىل موع  ا سعقبال واسعكمال ا سعمار  المخّصصة لذلع، وسنحدد موتد و بالمدرسة ، فير  أحد الموظاير

 

 ، فاطمة ركي رنا شهاب

 سكرتاريا الم رسة

 قسم المرافق وتشغيل العمليات

ا والخطة المسعمر  للمدرسة:   نيابة تن ةدار  المرافق ، تم ةجراء العحدتثات العالية مؤ رت
 

ات الم راق ب ة ال  ات  :  CCTVتحديث نظام كامتر ي مادارساناا ، تاّم تا ادياد وتاحادياث ناظاام كااماير
و
لالاحاااا  تاىل تاداباير السا ماة لادتاناا م

، باأناناا ناعامال تاىل  اطاة  ساعاداماة CCTVالمراقبة ال 
ت
. مما يساتد ذلع تىل تس ايال كال الاناشااطاات باوضاوح وبادوف أي  الال. تالاماا

   حية نظام المراقبة الحديث. 

ي المرحلة ا نعقالية العالمة التجارية للمدرسة
و
ةىل ساماات   ،ESLRs  الاماعاوقاعاة تاىل مساعاو  الامادرساة  نعاأج الععلم للمدرسة من: م

يدج  كاأنا حول تملية الع ديد. امععلم كاميى وشورات المدرسية إلت م الط ب وشر كة لعصميم اليى  ل ديد  ، تعاقدنا مع شر

 

  المدرسة
ز
. التأكد من الصحة والسالمة ف و ا للحااا  تاىل الابايائاة اآلماناة لالاطا ب والاماوظاااير : ك زء من مسؤوليسنا ، نحرص داأمت

ا والعحقق من المادرساة لاماعارفاة ةف كااف هانااك أي  ا دوريت
ت
أجر  فريق المرافق والسسهي ت بمساتد  من ل نة الصحة والس مة تاعيش

 مشاكل تععلق بالس مة. كما نش ع جميع أولياء ا مور أو ا و ياء تىل ةب غنا بأي مشاكل تشعر أنها سعهدد  حة وس مة ط بنا. 

 شورا لكم جميعا لدتمكم. 

 السي  جوناثان مولميسا

 مسؤول المراف  وتشغي  عملياأ الم رسة

 تكنولوجيا المعلومات
و كال   اف باحااساوب أىلي وأجاهاز  الاعارض ولاوحاات  . تم ت هير و ا بأجهز  رقمية تالية العقنية للط ب والموظاير

ت
المدرسة م هز  جيد

 بيضاء تااتلية. باإلضافة ةىل أف هناك أجهز  حواسي  محمولة معاحة للط ب  سععمالها. وأجهز  ال روم بوكس معوفر  للط ب. 
نات تاالاياة الرساتاة ماعاصالاة باالاحاواسايا  الاماحاماولاة . ساياعام تاوابايات الاما ياد مان أجاهاز  تاواناولاوجاياا  و المدرسة بشبوة ةني  كما تم ت هير

 المعلومات مما سيسهل تعلم الط ب من   ل الوساأط المرأية والمسموتة. 
  

 شكرا لكم
 السي  جابر ماني 

 مسؤول نظام تونولوجيا المعلومات
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