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أولياء األمور األعزاء :
بعد بداية ممتازة للفصل الدراسي الثاني ،نحن اآلن نقترب بسرعة من بدء الفصل الدراسي الثالث .لقد استمتعنا
جميعًا هذا الشهر بطقس جميل وإن كانت هناك أمطار غزيرة في بعض األحيان .طالبنا يزدهرون من خالل





تحقق من

تحقق من الخطة
األسبوعية



أقام طالبنا حفل األداء السنوي للمدرسة بشكل جيد حيث قاموا بعرض تمثيلى للنتائج التعليمية واألخالقية

أرسل استفساراتك
للمدرسة عبر
البريد اإللكتروني

المتوقعة و لقد عرضوا أمام جمهور كبير بثقة فى النفس .ونشكر أعضاء هيئة التدريس والموظفين إلعداد
الطالب لألداء المدرسى لهذا العام وللمسابقات الرياضية الخارجية ولألحداث المختلفه .وباإلضافة إلى ذلك،

المدرسة

الواجبات المنزلية

التعلم واالنضمام لألنشطة والفعاليات التي تراوحت بين المنافسة الرياضية بين المدارس ،ومسابقة القرآن الكريم،
واالحتفال بعيد األم.

تحقق من موقع

أو SMS


اقرأ لطفلك يوميًا

األخالقي وتولوا االهتمام بأولياء األمور والزوار الذين حضروا األداء السنوي لمدرستنا.



عبر عن شكر

إننا نركز في التجمع األسبوعى لمدرستنا على جوانب النتائج التعليمية لدينا ،مثل:



حضور مساء

فأننى فخورة بشكل استثنائي باتحاد الطلبة لدينا لمشاركتهم في حفل األداء المدرسى ،لقد عرضوا سمات الفرد

أولياء االمور

مواطن عالمي "أنا أقبل وأحترم اآلخرين وأعتني بالبيئة وأنا مسؤول اجتماعيا“.
أننا نشجع طالبنا لعرض اهتمامهم العالمي ومواطنتهم و ذلك في طريقة الكالم والتصرف مثل قول :من فضلك



عمله الشاق

وشكرا لك ،والتحدث بدون رفع الصوت أو الصراخ في اآلخرين ،وعرض سلوك مهذب وتبادل التهاني
والعبارات المحترمة والمقبولة لدى اآلخرين .نحن نشجع جميع البالغين لعرض خصائص المواطن العالمي كقدوة







المدرسة في الوقت المحدد.
وأود أن أشكركم على كرمكم في احتفال عيد األم .شكرا الئتماننا على رعاية وتعليم أطفالكم ،ونحن سعداء بأنكم



تناول الطعام بشكل
جيد وممارسة
التمارين الرياضية

إذا كان لديكم أسئلة أو استفسارات ،يرجى عدم التردد في االتصال بنا حتى نتمكن من معالجة احتياجات
إلى المدرسة في الفصل الثالث.

دفع رسوم حجز
مقعد

وعائلتكم جزء من التعليم والرعاية لدينا في المدرسة اإلنجليزية الحديثة.
األطفال بشكل أفضل .أتمنى لكم وألطفالكم استمرارً ا ممتا ًزا للعام الدراسي ،ونتطلع إلى الترحيب بكم للعودة

حجز مقعد العودة
إلى المدرسة قبل
 21مارس

إلى تطوير متعلمين مدى الحياة ومواطنين مسؤولين في العالم.
يرجى مالحظة أنه كلما يمضى العام الدراسي ،تزداد أهمية حضور الطالب إلى المدرسة بانتظام والوصول إلى

دفع الرسوم
المدرسية

ألطفالنا.
إن توفير التعليم ذو المستوى الدولي هو جزء ال يتجزأ من رسالتنا .نحن في المدرسة اإلنجليزية الحديثة نهدف

امدح طفلك لكل



الحصول على
الكثير من الراحة

”الحياة بأكملها تعليم مستمر“
ألينور روزفلت .من كتاب ” حكمة ألينور روزفلت“
مع أطيب التحيات

مديرة المدرسة
السيده امولوال رايت

مرحلة رياض األطفال
إن األطفال مستمرون في العمل الجاد في تعلم الحروف واألرقام .و قد بدأوا في شهر مارس،
بمعرفة المزيد عن الحيوانات ونعمل اآلن على تعليمهم الحيوانات الصغيرة في الصف الثانى رياض
أطفال وبدأوا في الكلمات عالية التردد ومزج أصوات الحروف و تعلم قراءة كلمات ذات ثالثة
حروف .كما أنهم قد تعلموا وضع أرقام معًا (إضافة 4و  .)2استمر أداء األطفال بشكل جيد جدًا.
وتمتع اآلباء بمشاهدة أداء األطفال لألغاني وألحان الروضة  .و قد عمل كل فصل بجد لتعلم الكلمات.
إننا نشجيع األطفال على استخدام خيالهم عندما يقومون بعمل أعمالهم الفنية .إنهم يطورون مهاراتهم
الحركية الدقيقة لتطوير كتاباتهم .تم االحتفال بعيد األم مع األطفال قاموا بصنع البطاقات والزهور
ألمهاتهم .إنهم أيضا كانوا يغنون أغنية خاصة في اللقاء األسبوعي مع مدرسة الموسيقى .وقد قام
األطفال بالمشاركة في نزهة (تيدي بير) يوم األربعاء .يرجى متابعة الصور واألخبار على موقعنا
على اإلنترنت.

المرحلة االبتدائية
كان شهرمارس مزدحم جدًا ومثير لطالب المرحلة االبتدائية في المدرسة اإلنجليزية الحديثة/الوكرة .أنا
متأكدة من اتفاقنا جميعًا على أن حفل األداء المدرسى لعام  2148هو الحدث األهم هذا الشهر .2148
لقد كانت فرصة رائعة لرؤية تألق طالبنا على خشبة المسرح إليصال رسائل أخالقية وأكاديمية مهمة
جدًا .و قد أتاح حفل األداءالمدرسى الفرصة للطالب لعرض مهارات الخطابة وروعة العمل الجماعى.
وقد سعدنا بدعم اآلباء واألمهات وسعدنا جدًا لرؤية العديد منكم في هذا الحدث  -أشكركم على العمل في
شراكة معنا .يجري حاليا تقييم القراءة للتالميذ .و يسعدنا أن نبلغكم أن العديد من الطالب قد حققوا تقد ًما
ممتا ًزا في القراءة والفهم في هذا الفصل.
قام طالب الصف السادس بأداء امتحانات القبول للصف السابع بالمدرسة اإلنجليزية الحديثة بالدوحة.
ونحن فخورون باألستاذ ماهر وجميع طالب الصف السادس لعملهم الشاق والتفاني للتحضير لهذا
االختبار .
تمتع تالميذ الصف األول بـ "نزهة تيدي بير" حيث أتيحت لهم الفرصة للمشاركة في مجموعة من
األنشطة وأكل سندويشات المربى اللذيذة مع زمالئهم .كان هناك العديد من األصابع واألفواه جنبًا إلى
جنب مع الكثير من الضحك والمرح .كما هو الحال مع كل شهر هنا في المدرسة اإلنجليزية الحديثة
الوكرة تمتع الجميع بمراقبة تقدم األطفال وأشعر حقا بأن ذلك هو "مكان حيث ننتمي إليه".
و قد اختتمنا هذا الفصل الدراسى بحفلة بيتزا للفرق الفائزة الفوز للفصلين الدراسيين  4و . 2

المنهاج الوطني القطري
)اللغة العربية ،التربية اإلسالمية ،التاريخ القطري(

أطيب التهاني لجميع طالبنا الذين شاركوا في مسابقة القرآن الكريم .لقد تم تسجيل  57طالبًا للمنافسة
وشارك منهم بالفعل  72طالبًا ؛ حقق  27طالبًا تقدير ممتاز و حقق  41طالبًا تقدير جيد جدًا وحققت 4
طالب تقدير جيد .إنه عمل عظيم!
وقد تعلم الطالب مختلف الموضوعات اإلسالمية وقدموا مشاريع جميلة و حفالت أداء جميلة باللغة
العربية.
واصل لدينا غير الناطقين باللغة العربية تعلمهم من خالل النشاطات الصفية المناسبة لمستوياتهم
وتعلموا المبادئ األساسية عن اإلسالم .ويعمل معلمو اللغة العربية حاليًا على إعداد برنامج القراءة
ليطور الطالب مهارة القراءة.
الرجاء استخدام المواقع التالية لدعم تعلم الطالب في المنزل:
اإلسالمية للناطقين بالعربية www.islamport.com :مكتبة متنوعة الكتب:القرآن ،الحديث ،الفقه.
اإلسالمية لغير الناطقين بالعربيةhttp://www.islamicplayground.com/Scripts/default.asp :

العربية للناطقين بها  http://www.alef-ba-ta.com :أنشطة ممتعة.
العربية لغير الناطقين بهاhttp://bookstolearnarabic.wordpress.com/more/arabic :
/-stories/arabic-stories-grade-1
التاريخ القطري www.qm.org.qa :موقع مصور جميل :هيئة متاحف قطر ،العربية واإلنجليزية
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الموسيقى

MUSIC

يتعلم الطالب من خالل دروس الموسيقى اإليقاعات األساسية التي تساعدهم في وقت الحق علي عززف
مقطع منظم من الموسيقى نطلق عليه "نوتة".يقدم القسم أيضا فرصة للطالب لتعزيز الثقزة فزي قزدرتزهزم
من خالل الغناء ،ولعب الموسيقى معًا في فريق.
إن أعظم إنجاز للقسم هو " حفل األداء المزدرسزي " .مزن خزالل هزذا الزحزفزل وجزد الزطزالب االهزتزمزام
بالموسيقى وأصبحوا حريصين على معرفة المزيد .لقد رأينا منهم العمل على واختراع حركزات الزجزسزم
عندما لعبت اإليقاعات .أدوا مهارات مفيدة ومجموعة من األغاني والعزف على اآلالت مستخدمزيزن مزا
تعلموه من فهم أساسي عن عملية المفاهيم األساسية والمهارات المعرفية .إن تحقيزق الزنزجزاح ألول قسزم
موسيقى لم يكن ليتم دون دعم من أعضاء هيئة تدريس المدرسة بأكملها.
المكتبة

لقد ختمنا هذا الشهر بمعرض الكتاب  ،حيث كان جميع الطالب متحمسين ليشاركوا في الحدث الذي
يعطي الفرصة لهم لشراء الكتب التي يختارونها .إن مسابقة (معركة الكتاب) سوف تجري في أوائل
شهر مايو .وهذه المسابقة تجري خالل دروس المكتبه .سوف يتم تشكيل طالب من السنة  - 4السنة 1
فرق للتنافس ضد بعضهم البعض .ويتم تشجيع الطالب الذين سيشاركون في المسابقة على مواصلة
القراءة عن عناوين مختارة ويمكن االستمرار في تبادل الكتب كما يحلو لهم .يمكن للطالب مقابلة السيدة
فيوليتا أو السيدة جيرمين في المكتبة للحصول على مزيد من المعلومات.

التربية الرياضية
عرض الطلبة مهاراتهم الحركية أمام معلميهم وأولياء األمور فى " حفل األداءالمدرسى“ .وكان
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والمنافسة دائما
في فرق
تلعب إال أنهم عليهم أن يظهروا الروح الرياضية الجيدة بعد كل مباراة ،حتى لو خسروا.
كان هناك منافسة بين المدارس للصف الخامس و السادس  .عقدت مسابقة (الرجبي) لألوالد للصف
الخامس و السادس في أكاديمية قطر في الوكرة .كانت هناك  1مدارس في المسابقة وجاءت مدرستنا في
المركزالثالث .كان األوالد سعداء جدًا مع الميداليات البرونزية ،و شعروا أن العام المقبل يمكن أن يكون
أفضل من ذلك .وكان العمل الجماعي الجيد وإظهار الروح الرياضية تجاه طالب المدارس األخرى
جز ًءا مه ًما جدًا من النجاح الذي حققناه في هذه المسابقات .

مسابقة الرجبي في أكاديمية قطر في الوكرة

التطوير المهني
حضر بعض المعلميين ندوة إلكترونية عن القراءة المدرسية والتي نظمزتزهزا الزقزراءة الزمزدرسزيزة الزمزوجزهزة مزن واليزة
نيويورك .شاركوا جميعًا بالحضور في الدورة التدريبية على اإلنترنت وأجروا مناقشات هزادفزة وجزادة مزع الزمزشزاركزيزن
اآلخرين من جميع أنحاء العالم.
شارك منسق قسم اللغة العربية في اجتماع التنمية المهنية لمنسقي المدارس الخاصة والزذي نزظزمزه مزكزتزب مزعزايزيزر
التربية اإلسالمية بالمجلس األعلى للتعليم .ويهدف االجتماع إلى تطوير استراتيجيات التعلم في هذه المادة.

اللجنة االجتماعية
ضا ،تم تنظيم مسابزقزة
كان شهر مارس مثم ًرا للغاية بالنسبة للجنة االجتماعية .تم االحتفال بأعياد الميالد أسبوعيا .أي ً
لعيد األم الدولية للسيدات حيث تم اختيار أفضل عبارة عن األمهات بواسطة لزجزنزة تزحزكزيزم مزن الزرجزال ،ومزنزحزت
الجوائز الثالثة والثانية واألولى.
مبروك للسيدات الالئى فزن بالمراكز الثالثة األولى بالجوائز الرائعة.
مس دينا
مس هيما
مس سوسارا

الصحة والسالمة
من أجل سالمة جميع الطالب ،الرجاء مالحظة المعلومات التالية:
إذا كان طفلك يعاني من الحمى والقيء ،التهاب الملتحمة (العين الحمراء  /العين الوردية) أو أي أمراض مزعزديزة أخزرى
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ebrated on a weekly basis. Also, a contest for the International Mother's Day was organized
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سجل
 awardedفى
مساعدة مربي الصف أو المدرس .اآلباء  /المربيات  /السائقون يحتاجون .للتسجيل
يرجى تقديم مذكرة مبينًا الجرعة ووقت أعطاء الدواء.
يرجى اإلحاطة عل ًما أننا ال نقبل الدواء في حقنة او بدون زجاجة الدواء ،وخاصة المضادات الحيوية .وهذا
لسالمة أطفالك.
الطالب الذين لديهم تاريخ مع الربو ،يرجى التأكد من صحة تاريخ تحديث السجزل وتزقزديزم دواء احزتزيزاطزى لزلزمزمزرضزة
المسؤولة الستخدامه في حالة الطوارئ .الطالب الذين يعانون من الربو و ليس لديهم أي دواء احتياطى في الزمزدرسزة،
لن يتم السماح لهم بالمشاركة في الرحالت المدرسية والبرامج المدرسية األخرى التي قد تتطلب نشاط بدنى يمكن
أن يؤثر على هذه الحالة.

