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Ref: sst/SLT/015/1819 

06.09.2018 

 أولياء األمور األعزاء،

يسعدني أن أرحب بكم وعائالتكم بمناسبة العودة إلى المدارس بعععد   

إجازة صيفية طويلة ، آمل أن تكونوا قد أمضيتم عطلة معمعتعععة معا العععائعلعة 

واألصدقاء. وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة للترحيب بموظفينا العدعدد معنع عم 

والقدامى. وأتطلا إلى مشاركتم معنا لتحقيق تعلُّم رائا لطلبتنا هعذا العععا ، 

وذلك لضمان حصول أطفالنا على أكبر قدر من فرص التعلم المتاحة ل م داخل 

 وخارج بيئة الفصل الدراسي.

إن دعمكم ومساندتكم لرسالة ورؤية مدرستنا  لعذو أهعمعيعة كعبعيعرة  

لمدتمعنا المدرسي. حيث أحث الدميا على المشاركة في تقديم مساهمة 

إيدابية لتعلم األطفال ونموهم ، وذلك من خعالل العتع كعد معن اسعتعععداداتع  

للذهاب إلى المدرسة ووصول  في الوقت المعحعد.د. وكعذا ازلعتعزا  بعمعدونعة 

السلوك المدرسي في جميا األوقات. نحن شركاء نتقاسم مًعا المسؤولعيعات 

المتعلقة بنداح أطفالنا ؛ سنبذل قصارى ج دنا لعمل ما يلز  لعلعقعيعا  بع عذه 

المسؤوليات، ونحن نواصل تقديم أفضل نتائج التعلم لطالبنا. أنا ععلعى يعقعيعن 

من أن الشراكة القوية معكم ستحدث فرًقا كبيًرا في تعليعم أطعفعالعنعا. نعحعن 

نعمل بدد لضمان سير جميا األمور العمعدرسعيعة بع كعبعر قعدر معمعكعن معن 

السالسة، وفي حال وجود أية فدوات على طول الطريق، ففيما ي تعي بععع  

 النصائح وأدوات التواصل المساندة :

 Check  تفقد

موقا المدرسة 

 اإللكتروني

  تفقد الواجبات

 المدرسية

  تفقد خطة

 األسبوع

   المراسلة عبر

بريد المدرسة 

اإللكتروني عند 

وجود أي 

 استفسار

  إرسال رسالة

نصية عند 

وجود أي 

 استفسار

 اقرأ زبنك يوميا 

  التعزيز بتقديم

 الشكر

  مدح طفلك

على كل 

 مد ود يبذل 

   دفا الرسو

 الدراسية

  التغذية الديدة

 والتمارين

  الحصول على

قدر كاف من 

الراحة، ويوما 

سعيدا نتمناه 

 لكم!
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  تزويدنا بمالحظاتك من خالل مراسلتنا عبر البريد اإللكترونيoffice@emswakra.net 

  وحتى الساعة  6..0يمكنك التواصل معي مباشرة دون موعد مسبق عند توصيل ابنك للمدرسة أو اصطحاب  من ا )الساعة

 ظ ًرا أيا  ازثنين والثالثاء فقط(. .وحتى الساعة  6...صباًحا، ومن الساعة  6..0

 .يمكنك أيًضا تحديد موعٍد لمقابلة معلم طفلك، والمسؤول المباشر، وفريق اإلدارة عند الحاجة لذلك 

  : التواصل عبر رابط صفحتنا على الفيسبوك.https://www.facebook.com/EMSWakracampus 

  من الضروري أن ييتعرف أولياء األمور والطلبة على المعلومات المتعلقة بمعايير مدرستنا الخاصة بالسلوك المناسب والتعلم

وتوقعات المدرسة. تم تحديد ذلك في دليل أولياء األمور والطلبة لضمان سير السنة الدراسية بطريقة مثمرة آمنة لنا جميًعا. 

 www.englishmodernschool.netكتيب أولياء األمور والطلبة موجود على موقعنا اإللكتروني  

 معلومة مهّمة

 تحديد الفصول الدراسية للطلبة: 

لقد بذلنا الكثير من الوقت والد د في تحديد الفصول الدراسية للطلبة ومعلمي م هذا العا  . سيبقى الطالب في صفعوفع عم  

المخصصة ما معلمي م. يرجى عد  طلب نقل طفلك من فصل  أو تغيير معلمي  حيث سيؤثر ذلك ععلعى العتعوازن فعي كعل فصعل 

 دراسي.

 الوكرة وفريق الروضة اإلندليزية الحديثة نتطلا بشوق للعمل معكم وما عائالتكم. -أنا وفريق المدرسة اإلندليزية الحديثة  

 

 ما خالص التحية

 السيدة أومولوز رايت

 مديرة المدرسة

 المدرسة اإلندليزية الحديثة الوكرة

 الروضة اإلندليزية الحديثة

 كلمة مديرة مرحلة الروضة

، نقدر ونثم.ن ج د جميا أبنائنا الطلبة الذين بعدأوا رحعلعة العتعععلعم وهعم  (EMKG)مرحبا بكم في الروضة اإلندليزية الحديثة  

كما ونرحب ب ي مالحظات ترد معن قعبعل أهعالعي  يستمتعون بالتعرف على المعلمين والموظفين وغيرهم من األطفال في الروضة، 

 الطلبة الكرا ، يرجى مشاركتنا أفكاركم ومقترحاتكم من خالل استخدا  صندوق ازقتراحات الموجود في منطقة ازستقبال.

 تم إعادة تصميم مبنى الروضة اإلندليزية الحديثة ليتناسب بشكل خاص ما األطفال الذين هم في سن. الروضة. 

 نحن نستخد  المناهج الدراسية وبرامج التعلم اآلتية:  

 ( من ج مرحلة السنوات المبكرةEYFS.)| 

 .المدينة التعليمية 

 ( برنامج أصوات الحروفJolly Phonics.) 

 ( برنامج بناء الشخصيةSecondSTEP.) 

إلى تعزيز محب.ة أطفالنا المدرسة ومحب.ة التعلم. ونحن نعععتعقعد   EMKGن دف بالدرجة األولى في الروضة اإلندليزية الحديثة  

 -اعتقادا جازًما ب ن كافة األطفال يمكن ل م أن يحققوا كامل إمكانات م خالل فترة وجودهم هنا في الروضة اإلندعلعيعزيعة العحعديعثعة 

 . ونحن نقو  بدعم هذه الرسالة من خالل توفير أنشطة تحفيزية ذات تحد.ٍ في بيئة ممتعة وآمنة.  EMKGالوكرة 

 والتي تتيح لنا مواصلة التعلم بطريقة ممتعة.  (ESLRs)وباإلضافة إلى ذلك ، فنحن نتابا "نتائج التعلم المتوقعة" في المدرسة 
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تعتمد البرامج والمناهج التي تم اعتمادها ل ذه المرحلة على م ارات األطفال الحالية، وتمنح م الفرصة ليصبحوا 

مفكرين مستقلين ونقديين ، فضالً عن كون م مبدعين وخالقين ما إبقاء األطفال منخرطين أثناء عملية التعلم ؛ وهذا 

 يساعدهم على أن يصبحوا مستعدين لالنتقال إلى المرحلة التالية من تعلم م.

 مس ساندرا هالوز، مديرة مرحلة الروضة

 قسم اللغة العربية

. يسر.نا أن ننعتع عز هعذه 6.2.-6.2.السال  عليكم ورحمة هللا وبركات ، وأهاًل ومرحبًا بعودتكم للعا  الدراسي الدديد  

الفرصة للتعبير لكم عن مدى ابت اجنا لرؤية طلبتنا األعزاء يعودون لمدارس م، يحملون حقائب م المدرسيعة، يعرتعدون زي.ع عم 

المدرسي، وازبتسامة تعلو وجوه م بعد غياب دا  ما يزيد عن ش رين. ن مل أن تكونوا قد قضيتم عطلة صيف ممتعة وإجازة 

 عيد سعيدة. واآلن، حان وقت العمل.

سنستمر في التمسل برسالتنا ورؤيتنا في مساعدة الطلبة على تحقيق كامل إمكانات م لتكوين اتداهات إيعدعابعيعة  

 نحو المباحث الثالثة: اللغة العربية، والتربية اإلسالمية، والتاريخ القطري.

استكمل معلمو قسم اللغة العربية استعدادات م للعا  الدراسي الدديد؛ حيث خضا المعلمون إلى دورات تعدريعبعي.عة  

فرع الدوحة ما جميا معلمي اللغة العربية من فروع المدرسة الثالثة؛ وذلعك  -وورش عمل في المدرسة اإلندليزية الحديثة 

لتطوير أدائ م الم ني. أعد. قسم اللغة العربية مذكرات )مالز ( تتضمن أوراق عمل لدميا طلبة المرحلة ازبتدائعيعة، والعتعي 

ت دف إلى مراجعة الطلبة وإنعاش ذاكرت م في الم ارات التي تم. تعلم ا سابًقا وتحضيرهم للم ارات التي سيتعلمون ا هعذا 

العا . وسيتم. استخدا  هذه المالز  حتى وصول الكتب الدراسية من وزارة التعليم. ن مل أن يكون هذا العا  مثمًرا لعدعمعيعا 

 طلبتنا من خالل الشراكة والتعاون بين األهل والمدرسة. فيرجى ربط األحزمة، حان وقت اإلقالع.

 األستاذ عزا  ريحان، منسق قسم اللغة العربية

 قسم التربية الرياضيّة

أهال ومرحبًا بكم في قسم التربية الرياضية في المدرسة اإلندليزية الحديثة الوكرة. ن مل أن تكونوا قد أمضيتم إجعازة  

صيف رائعة. نتطلا بشوق في هذا العا  الدديد للعمل ما أبنائنا الطلبة الرائعين. لدينا الكثير من األمور التي نعغعطعيع عا فعي 

قسم التربية الرياضية والتي ن مل أن يستمتا الطلبة في تعلم ا. سوف نقو  بتغطية رياضات وأنشطة مختلفة خالل معنع عج 

التربية الرياضية والتي تتناسب ما مرحلة الطالب العمرية،  ما التشديد على أهمية ممارسة التمارين الريعاضعيعة العيعومعيعة 

 والتغذية السليمة.

في مبحث التربية الرياضية ، سنتناول أيًضا الم ارات ازجتماعية مثل "ازحترا " و "اللععب بشعكعل جعيعد" و "العروح  

الرياضية الديدة". وهي م ارات أساسية يمكن للطالب استخدام ا في حيات  اليومية. الطالب سعيدون للغايعة ألن لعديع عم 

حصص تربية رياضية كدزء من روتين م المدرسي. فوائد األنشطة والتمارين اليومية عديدة ، ف ي ليست مفيعدة لصعحعتع عم 

فحسب ، بل إن ا تساعدهم أكاديميا. الحصول على المتعة أثناء التمرن على م ارة يحسن من قدرات م ويساعدهعم ععلعى 

الشعور باإلنداز ، وخاصة عندما يتم. مالحظة الد د المقد  من الطالب ويحظى بالثناء علي . ن مل أن يستمتا أطفالنا بتععلعم 

 م ارات التربية الرياضية بالقدر الذي نستمتا نحن عندما نعلم م إياها. 

 مستر إيزابيل فيالران، معلمة التربية الرياضية

 قسم اإلرشاد والتوجيه

أهال بكم في السنة الدراسية الدديدة. إن دعم المنزل هو جزء ز يتدزأ من السنة الدراسية الناجحة. أشدا الدميع   

للحصول على الموارد عبر اإلنترنت للنمو ازجتماعي والعوجعدانعي www.secondstep.org على ازستمرار في استخدا  موقا 

هو برنامج متعدعذر فعي العتعععلعم  SecondSTEPلدى الطفل،  والتعلم المبكر ، ومنا التنم.ر )التسلط( بين أفراد الطلبة. برنامج 

والذي يساعد على تحويل المدارس إلى بيئات تعلمية داعمة وناجحة ، ومد زة بشعكعل فعريعد  (SEL)ازجتماعي والوجداني 

 لمساعدة األطفال على النمو.

والعتعسعدعيعل لعلعقعيعا  www.secondstep.org إذا لم تكن قد قمت بالتسديل في هذا البرنامج، يرجى زيارة الموقا   

وهي أنشطة بسيطة وممتعة تشدا التفاعل بين الطالب وأولياء أمعورهعم.   Home Linksب نشطة الروابط المنزلية ما طفلك. 

وتتيح هذه األنشطة للطالب فرصة ممارسة م ارات ثانوية خارج المدرسة وتساعد األسر على التعرف على هذه العمع عارات 

حتى يتمكنوا من استخدام ا في المنزل. توجد رموز تفعيل استخدا  األهالي ل ذا البرنامج على موقا المدرسة اإللكترونعي  

. www.englishmodernschool.net :انقر فوق عالمات التبويب التاليةsecond step activation keysWakra / Parents / . 

 شكراً لكم ، ون مل أن تكون هذه السنة الدراسية ممتعة ومثيرة لكم وألطفالكم. 

 الدكتورة ميلدريد ستيفنسون، مرشدة المدرسة التربوية
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 قسم الصّّحة والسالمة -الروضة اإلنجليزية الحديثة

. ما بداية العا  الدراسي ، نعود. أن EMKفي الروضة اإلندليزية الحديثة   6.2.  -  6.2.مرحبًا بك في العا  الدراسي الدديد  

نشارككم بع  المعلومات التي تحتاج إلى الدعم الكامل والتعاون من قبل الوالدين لضمان صحة وسالمة الطالب أثعنعاء وجعودهعم 

 في المدرسة.

  يدب على أولياء األمور إبالغ المدرسة عن أي حالة طبية يعاني من ا الطفل مثل الربو والحساسعيعة الشعديعدة والسعكعري

 وأمراض القلب والنوبة، وإذا ما كان الطفل قد خضا لعملية جراحية. ويدب تقديم تقرير طبي بذلك.

  يحتاج الطالب المصاب بالربو والحساسية والحازت الطبية األخرى إلى أدوية احتياطية في غرفة المعمعرضعة العتعي يعمعكعن

 استخدام ا في حالة الطوارئ.

  يدب إعطاء الدواء المصطحب من المنزل والذي يدب أن يؤخذ خالل ساعات الدوا  مباشرة إلعى معمعرضعة العمعدرسعة معا

 تفاصيل كاملة مثل الدرعة والوقت الذي يدب إعطاؤه في . ولن تقبل األدوية غير الموجودة في العبوة أو الزجاجة األصلية.,

ولنتذكر دائًما أن صحة وسالمة طفلك هي أولويتنا الدماعية. من فضلكم ، ز تترددوا في ازتصال بالمدرسة إذا كعان لعديعك  

 أي قلق. نتطلا إلى عا  دراسي رائا!

 

 السيدة جيسيكا جازمين، ممرضة المدرسة

 قسم المالية

. وسيتم. بعد هذا التاريخ إرسال 6.2.سبتمبر  6.نود. إعالمكم ب ن. آخر موعد لدفا مستحقات الفصل الدراسي األول هو  

 قائمة ب سماء الطلبة الذين علي م مستحقات مالية للفصل الدراسي األول ليكون مرجًعا لدي م.

 تفاصيل رسوم الفصل الدراسي األول

 

 

 

 

 رسوم الكتب المدرسية

 

 

 

 

 

 

 

 سيتم. خصم جميا المبال  المدفوعة سلًفا من رسو  الفصل الدراسي األول. 

على جميا األهالي الذين يستخدمون القسائم التعليمية تسليم كتاب القسائم التعليمية )لمن ي م.  األمر( من ج ة  

 عمل م في أقرب وقت ممكن.

 

 مستر جينسون تشاكو

 محاسب المدرسة
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 الوكرة  -المدرسة اإلندليزية الحديثة  الروضة اإلندليزية الحديثة

7,947 7,783 

الصفوف من الرابا وحتى 

 السادس

الصفوف من األول وحتى 

 الثالث

KG 1 & KG 2 المدرسة 

 اإلندليزية الحديثة الوكرة 512 1,137 2,275

 الروضة اإلندليزية الحديثة 1,138 .……… ………
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 خدمة المواصالت المدرسية

ز نزال نستقبل طلبات ازشتراك في استخدا  باص المدرسة، يرجى منكم تعبئة نموذج استخدا  باص المدرسة إذا كنت  

 ترغب في تسديل ابنك في باص المدرسة.

 مستر جوناثان مولميسا

 مسؤول خدمات ومرافق المدرسة

 قسم تكنولوجيا المعلومات

 

تم تد يز المدرسة بشكل جيد ب ج زة رقمية عالية التقنية للطالب والموظفين. وتم تد يز الفصول الدراسية ب ج زة  

كمبيوتر مكتبية وأج زة عرض وألواح بيضاء تفاعلية. . كما تم تد يز المدرسة بشبكة إنترنت عالية السرعة وأج زة كمبيوتر 

محمولة والتي يمكن من خالل الوصول إلى شبكة الواي الفاي اآلمنة. سيتم تركيب المزيد من أج زة تكنولوجيا المعلومات مما 

 يس ل تعلم الطالب من خالل الوسائط المرئية والمسموعة.

 مستر جابر مانيل

 مسؤول قسم تكنولوجيا المعلومات وازتصازت
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