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رسالة مديرة المدرسة

األهالي األعزاء المحترمون:
نحن مبتهجون ج ًدا النضمامكم وأطفالكم إلى عائلة
د للتأكد
المدرسة اإلنجليزية الحديثة .طاقمنا كان يعمل بشكل مج ّ
من أن أبناءنا الطلبة قد استقروا بشكل جيد في المدرسة لهذا
العام الدراسي .لذا ،يرجى ربط أحزمة األمان حيث سنقلع إلى
العام الدراسي 5102 -5102أمان .
نجاح الطلبة األكاديمي والخير العام هو مفتاح لنا في
المدرسة اإلنجليزية الحديثة /فرع الوكرة؛ سنسعى للحرص على
أن جميع الطلبة قد حصلوا على أعلى مستوى من التعلم.
ونتيجة لذلك ،فقد أعددنا لتوفير وقت ودعم كبيرين ألي طالب
يشعر بأنه بحاجة لذلك .سوف تصلكم معلومات عن نشاطات ما
بعد المدرسة لهذا الفصل.
نحن مستمرون لعمل تطوير بطريقة يستطيع من خاللها
طلبتنا أن يتعلموا داخل وخارج الغرفة الصفية .خالل العطلة
الصيفية لقد قمنا بعمل التطورات اآلتية لبعض مرافق مدرستنا.
المبنى الجديد E
غرفة صالة رحبة
غرفة تمريض
كافتيريا
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لقد قمنا بتوسعة مكتبتنا الستيعاب العدد المتنامي لطلبيات الكتب المخصصة الستخدام الطلبة والمعلمين.
ً
شامال لجميع الطلبة .يرجى مالحظة أن ما تبقى من هذه
ما
سنسعى لجعل التعلم ممتعًا ويوفر باستمرار تعل ً
السنة الدراسية بالغ األهمية لتعلم الطلبة .يجب على الطلبة أن يدرسوا باجتهاد لجميع تقييماتهم ،ويجب عليهم
الحصول على درجات جيدة في اختباراتهم .نتوقع من جميع طلبتنا أن يكونوا مفكرين ناقدين متميزين – وهي مهارة
أساسية للتعلم وتحصيل الطلبة في القرن الحادي والعشرين.
يجب أن يحصل الطلبة على دعم منزلي في جميع مجاالت تعلمهم .عليهم إتمام واجباتهم البيتية حيث أنها
تساهم في تقديرهم العام في نهاية كل فصل.
نحن نسعى باستمرار جاهدين للعمل في شراكة مع أولياء األمور ،وجميع الجهات المعنية والراعية في
مدرستنا ومجتمعنا المحلي .وسعيًا للقيام بذلك فإننا نستقبل على الرحب والسعة أفكاركم واقتراحاتكم واعتراضاتكم.
شكاو فإننا نستمع إليها ونقوم بكل ما هو ممكن للحصول على حل مسالم وودّي.
إذا كان لديكم أية
ٍ
يرجى مالحظة إجراءات التواصل المدرسية اآلتية:
** اإليميل ()office@emswakra.net
** تعبئة نموذج االستفسار على موقع المدرسة االلكتروني تحت تبويب
()contact us
** التواصل مع مكتب االستقبال وتعبئة نموذج االستعالم عبر الهاتف أو
بشكل شخصي.
** وضع مالحظاتك واقتراحاتك في صندوق االقتراحات الموضوع في منطقة
االستقبال.
** نتطلع لسماع مالحظاتكم وشكاويكم واقتراحاتكم.
شبكات التواصل االجتماعي أداة رائعة للتواصل والتي هي في متناولنا جميعًا .ومع ذلك ،فإننا بحاجة ألن نتذكر
ى عامُّا للجميع ،بما في ذلك الغرباء .وبالتالي ،فإننا نحثكم على عدم مناقشة أو نشر صور أطفال آخرين في
بأنها منتد ً
ن األهالي وأولياء األمور اآلخرين قد يكونون حساسين تجاه نشر صور أطفالهم على مواقع شبكات
أ
حيث
مدرستنا
ّ
التواصل االجتماعي.
نرجو منكم في حال توصيل أبنائكم إلى المدرسة أو اصطحابهم منها أن تكونوا مسؤولين عنهم وعن والعناية
الالزمة لهم عند ذلك .يجب أال يكون األطفال غير مراقبين من قبل سائقيهم أو مربياتهم أو أي راشدين يعتنون بهم.
يجب على أهالي طلبة الـ  KGوحتى الصف الثاني إنشاء كلمة مرور ( )Passwordوإعطاؤها لمربي الصف؛ وفي حال
اصطحاب طفلكم من قبل شخص آخر يرجى التأكد من تزويده بكلمة المرور.
نحن في المدرسة اإلنجليزية الحديثة سنتأكد من أننا نعلم طلبتنا على احتضان تعلم القرن الحادي والعشرين
لتحقيق كامل إمكاناتهم.
"المعرفة ستوفر لك الفرصة إلحداث فرق"
كلير فاجن
شك ًرا لكم للعمل في شراكة معنا بشكل جيد.
أومولوال رايت -أودوسوغا
مديرة المدرسة
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رياض األطفال
ترحيب كبير للجميع من قسم رياض األطفال.
الفصل الدراسي بدأ بالفعل وبشكل جيد ،وما أروع األطفال لدينا هنا .لقد تعود
األطفال اآلن على روتين الحياة المدرسية ،ومعرفة معلميهم وتكوين عالقات صداقة
جديدة ،وكذا تصميم صفوفهم.
لقد تعلم األطفال كيف يكونون أفرا ًدا خلوقين رائعين .من خالل مساعدة بعضهم
البعض وتفهم قواعد الصف ،فهم يكونون خيارات رائعة مع تعلمهم ومع تطوير مهاراتهم
االجتماعية .وهذا شيء مما سنبني عليه في الشهر القادم.
ضا معلمون جدد استقروا أي ً
لدينا أي ً
ضا بشكل جيد ج ًدا .نرحب بمس فينكا في صف
 KG1 Honeybeeوبمس تاشي في صف  . KG2 Kiwiإنها لفرصة رائعة لنا جميعًا للعمل
ضمن هذه المدرسة الرائعة ،ومع فريق زمالة داعم .نحن نتطلع بشوق للقاء بكم
وتعريفكم بشكل عام ما سيكون عليه العام المقبل الرائع.
استمتع الطلبة في التعلم عن جميع ما يتعلق بأنفسهم وعائالتهم .وهذا قد تم
عرضه بشكل مرئي مع الصور خارج صفوفهم.
حا (وسيتم تأكيد
نتطلع إلى شهر مقبل مثير ،حيث سنعقد لقا ًء مسائيًا مفتو ً
التاريخ والوقت) .وهذه فرصة لألهالي للقدوم إلى المدرسة والتعرف على ما يتعلمه
الطلبة ،وزيارة لصفوف الطلبة.

المرحلة االبتدائية
ضر المعلمون الستقبال
بداية العام الدراسي يحمل معه كثي ًرا من اإلثارة لنا جميعًا .ح ّ
عودة الطلبة ،واستعد الطلبة الستقبال عامهم الجديد .بينما تتضاءل ذكريات اإلجازة الصيفية
الممتعة حان الوقت للعودة لبرامجنا :الخلود للنوم في وقته ،االستيقاظ المبكر ،وبالبطبع،
الواجبات البيتية أي ً
ضا .نتطلع إلى تعليم أطفالكم والحصول على أفضل ما عندهم في فصولهم
الدراسية من حيث التعلم والتقدم من خالل الزيارات الصفية ومن خالل مكافأة الطلبة بنقاط
الـ (( ) ESLRنتائج التعلم المدرسية العريضة المتوقعة) للتحصيل األكاديمي والسلوك .العديد
من الطلبة حصلوا على نقاط الـ ( )ESLRمن مديرة المدرسة ومن مستر فرانك في أول طابور
مدرسي لنا – حيث إنها بداية جيدة لعامهم الدراسي .باإلضافة إلى ذلك ،نحن حاليًا نركز
على تحقيق صفة المواطن العالمي.
نحن نتطلع بشوق إلى عام دراسي داينميكي فعال مقبل.

This photo is weekly change.
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المكتبة
نحن متحمسون للفرص الجديدة الموجودة لطلبتنا المتعلقة بالمساحة الجديدة لمكتبتنا.
مس فايوليتا ساديا ،أمينة مكتبتنا ،ومس ميشيلي وارديب ،رئيسة المكتبات لفروع المدرسة
اإلنجليزية الحديثة الثالثة ،قاموا بعمل جهيد إلعداد هذه المساحة التعليمية الرائعة للعام الدراسي
الجديد.
تتكون مكتبتنا من األقسام اآلتية :قسم كتب الجميع أوالكتب المصورة ،والذي يضم الكتب
التي تتضمن ما يصل إلى  25صفحة والتي يمكن تفحصها من قبل الطالب في الصف الثاني وحتى
السادس .قسم الكتب األدبية أو ذات الفصول ،والذي يتضمن الكتب التي تكون أكبر من حيث طولها
من تلك الموجودة في قسم كتب الجميع ،وتتضمن صو ًرا أقل .قسم الكتب غير الروائية ،والذي
يتضمن الكتب التي تعلمنا الحقائق واألرقام والمعلومات العامة في مختلف الموضوعات .قسم
المراجع ،الذي يتضمن الكتب التي يسمح باستخدامها في المكتبة أو المدرسة فقط .وأخي ًرا قسم
مصادر المعلم ،والذي يسمح لموظفينا في الحصول على الكتب وغيرها من المواد لمساعدتهم
على تعليم الطالب في مختلف الموضوعات التي يدرسونها.
لدينا أي ً
ضا رابط على موقع مدرستنا اإللكتروني تحت بند برامج المدرسة ""School Programs
والذي يستطيع الطلبة استخدامه في البيت أو المدرسة .هناك العديد من الروابط التعليمية لمواقع
إلكترونية تسمح للطلبة بالتلوين وقراءة الكتب واالطالع على حقائق وأرقام مثيرة في مختلف
الموضوعات ،تفحصوا أيضَا قاعدة بيانات مكتبة الوكرة (يطلق عليها  Online Public Access Catalogأو
 OPACلالختصار) .جميع فروع المدرسة اإلنجليزية الحديثة لديها رابط على موقعها اإللكتروني
للوصول إلى مكتبة .OPAC

قسم اإلرشاد والتوجيه
نعتقد بأن أشياء عظيمة يمكن أن نحققها لألطفال إذا كنا آباء ومعلمين وقسم توجـيـه وإرشـاد
نعمل معًا .قسم اإلرشاد في المدرسة اإلنجليزية الحديثة سيستمر بالعمل مع الطلبة لمساعدتـهـم
على إبراز جميع سمات نتائج التعلم العريضة المدرسية المتوقعة.
التعلم والتطوير
يا لها من بداية رائعة للعام الدراسي الجديد! كفريق واحد للتعلم -كنا محظوظين لإلشراف
بحماس على المعلمين الذين يتمحور جهدهم حول الطالب والذين استخدموا األسابيع األولى من
المدرسة لبناء ثقافة عالقات قوية في الصفوف الدراسية عندما قاموا بتحميل الطلبة المسؤولية أمام
توقعات كبيرة .ولن نكون أكثر سعادة تجاه كيفية مرور األسابيع األولى من المدرسة .نحن نقدر ح ًقا
وضع المعلمين إجراءات قوية ،وعادات يومية ،وتوقعات ،والتي ستضع حجر األساس لثقافة مدرسية
إيجابية خالل العام الدراسي بأكمله.
التطوير المهني للمعلمين هذا العام لديه تركيز للضوء على شيء واحد – أال وهو تعلم
الطالب! فريق التعلم متحمس حول إشراك المعلمين في األنشطة التي تثير الفضول والخيال لتعزيز
حب التعلم المستدام مدى الحياة لطالبهم .سيتمحور عملنا حول مساعدة المعلمين على
استخدام استراتيجيات وتقنيات مبتكرة لتطوير اإلبداع واالبتكار في الرياضيات ،وتكنولوجيا المعلومات،
والفنون ،والكتابة اإلبداعية ،واللغات ،والعلوم اإلنسانية والعلوم.
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الصحة والسالمة
في هذا العام الدراسي نود إطالعكم على كيفية المحافظة على ما فيه خير وسالمة للطلبة:
أهمية وجبة اإلفطار في المنزل:
آالم المعدة والصداع هي واحدة من تلك الشكاوى الرئيسية التي تستقبلها العيادة في األشهر القليلة
األولى من العام الدراسي .يرجى التأكد من أن طفلكم أو أطفالكم يتناولون إفطارهم قبل المجيء
إلى المدرسة للحد من فرص وقوع هذه األمور معهم خالل ساعات الدوام المدرسي.
التهاب الملتحمة ،والقيء والحمى واألمراض المعدية األخرى
إذا كان طفلك يعاني التهاب الملتحمة (االحمرار  /العين الوردية) ،أو القيء ،أو الحمى أو األمراض
ن هذا يمنعهم من إصابة األطفال اآلخرين.
المعدية األخرى يرجى التكرم بإبقائهم في المنزل .حيث إ ّ
يجب على األطفال الذين يعانون من حمى لفترات طويلة ألكثر من  2أيام أن يخصصوا وق ًتا لمراجعة
الطبيب في اليوم الرابع ،ويرجى تزويدنا بشهادة طبية من الطبيب عندما يعود طفلك إلى المدرسة.
إصابات الرأس واألذرع أو األيدي المكسورة
إذا تعرض طفلك لحادثة في المنزل أو أثناء عطلة نهاية األسبوع وتم نقله إلى المستشفى لتلقي غرز
أو جبيرة أو ضمادات ،يرجى تزويد المدرسة بتقرير طبي من الطبيب مع مالحظة تؤكد أمان عودة
طفلك للمدرسة.
قمل الرأس
قملة الرأس حشرة تعيش على الرأس ،تتغذى عن طريق عض فروة الرأس .وجود قمل الرأس (التقمل)
أمر شائع بين أطفال المدارس.
أي شخص يقوم باتصال قريب مع شخص تمت إصابته بالتقمل ستتم إصابته به أي ً
ضا؛ وكذا االتصال عن
طريق ثني الرأس إلى رأس آخر وتبادل القبعات واألوشحة ،واألمشاط وفرشايات الشعر .اربطوا
الشعر الطويل خلف الظهر .وتحققوا من شعر جميع أفراد األسرة واألشخاص الذين هم على اتصال
وثيق في حالة وجود شخص آخر لديه قمل الرأس .ينبغي أن يتعامل جميع أفراد األسرة مع قمل
الرأس في نفس الوقت .تحققوا من قمل الرأس لألطفال الصغار الذين هم في سن المدرسة.
لقد قمنا بإرسال تعميم إلى المنزل إلبالغ أولياء األمور بوجود تفتيش وشيك لقمل الرأس والذي سيبدأ
قريبا .هذا هو اإلجراء المعتاد في مدرستنا ،ضمن إطار قوانين المجلس األعلى للصحة ،لضمان
سالمة طفلك.
إذا كان لدى الطفل قمل أو صيبان (بيض القمل) سوف نقوم باالتصال فو ًرا باألهل الصطحاب طفلهم لتلقي
العالج المناسب.
ما بأن طفلك ال يمكن أن يعود إلى المدرسة إذا كان هو أو هي ال يزال لديهما قمل الرأس أو
يرجى اإلحاطة عل ً
الصيبان .ونحن نفعل ذلك لتجنب انتشار قمل الرأس إلى األطفال اآلخرين ولسالمة طفلكم أي ً
ضا.
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قسم الموسيقى
بدأ الطالب خالل هذا الشهر بالتعلم حول "موسيقى الماء" والتي هي واحدة من القواعد
األساسية للغناء ،واألداء ،والتأليف ،واالرتجال ،واالستماع ،وتقييم مجموعة واسعة من الموسيقى
المستوحاة من المياه .يبدأ الطالب من خالل تأليف خالق استجابة لمجموعة متنوعة من صور المياه في
أشكال مختلفة قبل استكشاف كيف تصف سميتانا المؤلف جريان نهر في لحن قصيدته "فلتافا" .الطالب
يقومون باكتشاف معنى الشكل اللحني ،وتحديد األلحان التي تتحرك خطوة وقفزة ويؤلفون لحن "طوفان
النهر" الخاص بهم باستخدام حركة متدرجة تما ًما والتي تستخدم كجزء من تكوين نطاق تأليف واسع
يصف مراحل مختلفة من دوران المياه.
هذه الوحدة ستشترك ضمن تعلم المنهاج الدراسي مع مباحث أخرى مثل الجغرافيا والعلوم
واألدب.

التربية الرياضية
ركزنا خالل دروس التربية الرياضية على مهارات التنسيق العامة ،هذا باإلضافة إلى بعض المهارات
المحددة كاستعداد لما سيتضمنه الفصل األول من أجندة بشكل كامل.
مرة أخرى ،سوف نشارك في النشاطات المدرسية المشتركة التي ينظمها االتحاد القطري
الرياضي للمدارس الخاصة االبتدائية ( .)QPPSSAخالل دروسنا -كان طلبة الصف الثالث وحتى السادس
يعملون على المهارات الرياضية الداخلية في حين كان طلبة الثاني يعملون في ساحة األلعاب الجديدة
باإلضافة إلى تعلم مهارات التنسيق ما بين اليد والعين.
المنافسة على مراكز فرق المدرسة للفعاليات الرياضية الداخلية القادمة قوية ج ًدا .يتم تشجيع
ً
فضال عن تحسين األداء األكاديمي في الفصول
الطالب على العمل بجد لتحسين مهاراتهم الخاصة،
الدراسية .كل الفصول لديها نسخة من أجندة الـ ( )QPPSSAوبإمكان الطلبة البقاء على استعداد لمختلف
األنشطة في كل فصل.

قسم المناهج الوطنية
استقبل طلبتنا عامهم الدراسي الجديد ببهجة وسرور.
حيث كانت نشاطات األسبوع األول منصبة حول التهيئة للمادة الدراسية وإشراك الطلبة في وضع
ل مادة دراسية ،خضع جميع الطلبة
قوانين للحصص الصفية ،وشرع الطلبة بدراسة الوحدة األولى من ك ّ
من الصف األول وحتى السادس إلى اختبارات تشخيصية في مادة اللغة العربية وذلك ليتم معرفة
مستوى الطلبة وإمكاناتهم بعد تحليل نتائج هذه االختبارات ،وبالتالي يستطيع المعلمون بناء خططهم
واستراتيجياتهم للتعامل مع كافة الطلبة حسب قدراتهم وإمكاناتهم.
تسلم عدد كبير من طلبتنا في أول طابور صباحي مدرسي جوائز التقدير التي استحقوها نتيجة
إنجازاتهم المتميزة في مسابقات القرآن الكريم في نهاية العام الدراسي الماضي متطلعين إلى
مشاركات وإنجازات أكبر في العام الدراسي الحالي.
كانت االبتسامة والبهجة تمأل وجوه طلبتنا في آخر يوم قبل عطلة عيد األضحـى الـمـبـارك ،قـام
طلبة الروضة والصف األول بإعداد بطاقات التهنئة بالعيد ألهاليهم .استمع جميع طلبة المدرسة إلى شرح
تعليمي لمناسك الحج وقصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السالم ،وشارك الطلبة بأداء التلبـيـة
وتكبيرات العيد ،كما شاركوا ببعض أغاني العيد بشكل مبهج ،وذلك ضمن احـتـفـاالت الـمـدرسـة بـعـيـد
األضحى المبارك.
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