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المدرسة


" ان العقل الجيد و القلب الطيب يشكالن دائما مزيجا رائعا .ولكن عند إضافة لساان
أو قلم متعلم ،سيصبح لديك شيء خاص جدا " .نيلسون مانديال.
كانت هناك العديد من األنشطة والزيارات خالل الفصل الدراسي السابق ،ويمكنكمم انن ممتمابمعمة
هذا على الموقع األلكترونى للمدرسة بجا نب الكتاب السنوي .و كما هو المحمال دائممما فمان بمابمي
مفتوح اذا أرادتم التحدث معي.
لقد رأينا وسمعنا عن العديد من الكوارث الطبيعية مثل االنهيارات األرضية والزالزل فى جمميمع
أنحاء العالم .نصلي من أجل السالم والراحة ألولئك الذين فقدوا أحبائهم.
نرجوا ان تتمتعوا بقراءة هذه النشرة وأخبرنا إذا كنت ترغب في أي أستفسارات.
مع أطيب التحيات،
امولوال رايت
مديرة مدرسة

تحقق من الواجبات
المنزلية

أولياء األمور األعزاء :
أنه لمن دواعي سروري أن أكتب إليكم مع اقتراب نهاية هذا الفصل الدراسى  .في المدرسة
األنجليزية الحديثة بالوكرة نحن نهدف إلى التميز في كل ما نقوم به ،وهذا ينطبق على البيئة
المادية (مرافقنا ،والمساحات خارج الفصول في الهواء الطلق وأماكن العرض) والبيئة المعنوية
(من حيث طريقة الترحيب بأولياء األمور والطالب في كل الصباح).
ان كل شخص داخل المجتمع المدرسي يلتزم بأداء دوره لضمان أن يحقق أطفالكم كل ما في
وسعهم في المدرسة .إننا هنا في المدرسة االنجليزية الحديثة ال نتوانى أبدا عن بذل جهودنا
لتحقيق التميز ولالحتفال بالنجاح األكاديمي المستمر لطالبنا المتميزون.
أن هذا الفصل الدراسى مشغول للغاية (و قصير جدا ) لطالب الصف السادس وسوف يكون
فصالً دراسيا ً مكثفا ً أيضاً .أنهم علي وشك األنتهاء من هذا العام الدراسي و أداء االمتحانات
النهائية ،لذلك فهم يعملون بجد في الوقت الحاضر لتعزيز تعلمهم استعدادا المتحانات نهاية العام
حالل األسبوعان القادمان  .أننا حريصون على أظهار إنجازاتهم العظيمة بينما ال يزالون في
المدرسة االبتدائية .و نحن على ثقة من أنكم سوف تساعدون أطفالكم على تحقيق أفضل النتائج.

تحقق من موقع



تحقق من الخطة
األسبوعية



أرسل استفساراتك
للمدرسة عبر البريد
اإللكتروني أو SMS



اقرأ لطفلك يوميًا



عبر عن شكر



امدح طفلك لكل عمله
الشاق



دفع الرسوم المدرسية



تناول الطعام بشكل
جيد وممارسة
التمارين الرياضية



الحصول على الكثير
من الراحة و قضاء
يوم عظيم

مرحلة رياض األطفال

ان رياض أطفال يعملون بجد على موضوع الشهر "البحر" و قد علموا عن األشياء التي قد تطفو أو
تغرق .فوجئوا لمعرفة أن التفاح تطفو على سطح الماء بينما أشياء أخرى مثل الكائنات البحرية من
البالستيك والحصى وكتل معدنية صغيرة تنزل الى القاع.
اندهش الطالب عند ظهور سمكتين ذهبية كبيرة إلى حد ما في فصل بامبلبى .هذه االسماك لديها
أسطح المعة وتسبح بنشاط وعرضت في اجتماع رياض أطفال الخميس الماضي .و قد شارك الطالب
خالل وقت الدراسة وخالل فترات الراحة الخارجية باستخدام أحواض المياه .
أستطاع الطالب الصف الثانى رياض أطفال ان يمزجوا باستمرار أصوات الحروف لقراءة الكلمات
وتعرضوا لكلمات عالية التردد لمساعدتهم على قراءة الجمل من الكتب البسيطة .يتعلم الطالب الصف
الثانى رياض أطفال أيضا تهجئة بعض الكلمات السهلة ألستخدامها في مسابقة هجاء نحلة في
أبريل وأخيرا كان لديهم الكثير من المرح أثناء زيارة المزرعة في وقت سابق من هذا الشهر.

المرحلة األبتدائية

كان شهر أبريل شهرا مثمرا للغاية لطالب المدرسة االبتدائية في المدرسة األنجليزية الحمديمثمة بمالموكمرة.
أستمر الطالب في تعلمهم داخل وخارج الفصول الدراسية على حد سواء .و كان واحدا ممن أبمرزأحمدث
شهرأبريل زيارة المزرعة .و قد كانت فرصة للتالميذ لمراقبة وتغذية مجموعة كبيرة ممن المحميموانمات و
كانوا متحمسين للغاية لرؤية كل الحيوانات وكانت األشياء المفضلة لديهم الجممال والسمالحمف المعمممالقمة
والطاووس والمهور.
بذل كالً من الطالب والمعلمين جهدا كبيرا في التحضير للمسابقة هجاء النمحملمة  .و همنما نمود أن نشمكمر
أولياء األمور للمساعدة في تجهيزاألطفال من خالل التدريب معهم في المنزل .شارك المطمالب بمحممماسمة
فى دروس الهجاء وتم احتساب نقاط الجوائز .ووصل المميزين للنهائيات للمشاركة فمي مسمابمقمة همجماء
النحلة مع منافسين آخرين من نفس الصف الدراسى .وكانت النهائيات مثيرة للغاية و كان مستوى المقمدرة
في كل الصف الدراسى مرتفع جدا أضطر الحكام لزيادة الصعوبة من أجل العثور عملمى المفمائمز .أطميمب
التهانى لجميع منافسينا!
نود أيضا أن نغتنم هذه الفرصة لتهنئة طالب السنة الخامسة الستكمال أختمبمارات المممجملمس األعملمى فمي
دراسة العلوم و الرياضيات الدولية  .وعمل جميع التالميذ بجدية جدا في التحضير لالختبمارات ونمحمن
فخورون للغاية بجهودهم.
ونحن نتطلع إلى شهر مايو هنا في المدرسة األنجليزية الحديثة بالوكرة ومواصلة العمل فمي شمراكمة ممع
كل أولياء األمور المميزين.

التربية البدنية

هذا الشهر شارك الطالب من خالل التربية البدنية في أول نشاط ميدانى و تعلموا مهمارات جمديمدة فمي
الكرة اللينة وتحسنوا أيضا فى المهارات المكتسبة سابقا .تتطلب االلعماب ممن المطمالب أظمهمارالمعمممل
الجماعي الجيد ألنها محاولة لكسب المزيد من األشواط من الفريق انخر .على الرغم من أن المطمالب
يحبون الفوز في المباريات التي تلعب ،يجب أيضا إظهار الروح الرياضية بعد كمل ممبماراة ،حمتمى لمو
خسروا .
و كانت هناك منافسة بين المدارس ألوالد الصف الثالث و الرابع  .اقيمت مسابقة كرة السلة في كملميمة
الدوحة في منطقة الخليج الغربي .و كان لدينا فريقين في المسابقة ولعب كل منهم ا بشكل جميمد لملمغمايمة
وحصل كال الفريقين على المركز الرابع في مجموعاتهم وأظهر األوالد العمل الجماعي الجيد والمروح
الرياضية.
أستمرت األنشطة بعد المدرسية ولكن توقفت جميع األلعاب الخارجية بسبب الطقس الحار.
واصل أبنائنا وبناتنا بذل قصارى جهدهم للحصول على ميمدالميمات ولملمضمغمف فمي المفمرق المريماضميمة
المختلفة من أجل أماكن متقدمة .ويجب أن يظلوا أقوياء النه سيكون هناك المزيد ممن المممسمابمقمات فمي
شهر مايو.
و أثناء هذا الشهر ستعقد دروس التربية البدنية بالداخل بسبب سموء االحموال المجمويمة .عمممل طمالب
الصف االول رياض أطفال على مهارات اليد والتنسيق بين العين من خالل اقتناص المكمرة المكمبميمرة.
كانوا يعملون أيضا على القفز على الدرج بكلتا أقدامهم أثناء حملهم شىء صغير.
انشغل طالب الصف الثانى رياض أطفال بسباقات التتابع واألنشطة المختلفة لتحسين الوعي بالمساحة
الفضاء وأدخلت األنشطة البدنية المختلفة من أجل التعود على األلعاب المختلفة.
وعمل طالب الصف االول أيضا على مهارات التنسيق بميمن الميمد و المعميمن وتمممتمعموا بملمعمب السمهمام
المغناطيسية ،و التصفيق بالكرة و لعبة الصيد .وشاركوا أيضا في أنشطة االنحناء والتممدد لمتمحمسميمن
هيئة أجسامهم قبل وبعد كل درس.
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منهج قطر الوطني
MUSIC

شارك  14من طالبنا في مسابقة مدرسة كامبردج وحصل  7منهم حصل على تقدير ممتاز ،و حصمل
 4على جيد جدا وحصل  4على جيد .أطيب التهانىء لجميع طالبنا.
استمتع طالب الصف االول بمسابقات الفصول الدراسية مع الصفوف األخرى .كممما أنمهمم عملمى وشمك
االنتهاء من دراسة الحروف العربية .وكان طالب الصف الثانى مشغول في أداء الصمالة بشمكمل فمردي
وجماعي  .و باللغة العربية أستطاع الطالب تحديد بعض األخالق هامة حول احترام العمل وممعملموممات
هامة عن مملكة النحل من خالل المسابقات الترويجية في الفصول الدراسية.
أدى طالب الصف الثالث مسرحيات إسالمية قصيرة و قصائدسبق درستها  .و قد أنهي طالب الصفموف
من الرابع الى السادس وحدة النصوص الشعرية وتتمتعوا بالتدريب على كيفية قراءتها.
بدأ كل الطالب يدرسون الوحدة المثمالمثمة فمي المتماريم المقمطمري وأكممملموا المدرس األول فمي ممخمتملمف
الموضوعات المتعلقة بالقوانين واألنظمة والخدمات وتراث قطر .و سوف يطبقوا تعلممهمم فمي مشماريمع
مصورة على هذه المواضيع.
معظم أطفالنا اللذين ليسوا من أصول عربية أصبحوا انن قادرون على قراءة كلمات بسيطة وأستطاعوا
أيضا تصحيح لهجتهم عند استخدام اللغة العربية .بعض التالميذ لدينا يمكنهم أيضا التحدث باللغة العربية
عن الحياة المدرسية والروتين اليومي.
الرجاء استخدام المواقع التالية لدعم تعلم الطالب في المنزل:
اإلسالمية للناطقين بالعربية /http://www.mp3quran.net :تالوة القرآن الكريم (التالوة).
اإلسالمية لغير الناطقين بالعربيةhttps://www.youtube.com/watch :؟v=BkL1uDuta2U
العربية للناطقين بهاhttp://kids.almo7eb.com/index.html :
العربية لغير الناطقين بهاhttp://lisaanularab.blogspot.com/2013/01/blog :
post_6481.html

المكتبة
Most of the staff have attended a Scholastic webinar organised on Scholastic
Guided reading from the state of New York. They all participated as attendees
نال معرض الكتاب بمدرستنا شعبية كبيرة جدا لدى الطالب ألنه أعطاهم فرصة لشراء مجموعة متنوعة
in the online training session and had meaningful and challenging discussions
من الكتب ومصادر التعلم للمساعدة في دعم التعلم في المنزل.
with other participants from around the world. Our Arabic department leader,
Mr. Azam, participated in Islamic coordinators of private school’s professional development, delivered by The Islamic Standards Office of The Supreme

الصحة والسالمة

Education Council. The PD aims to develop the learning strategies of this

على بداية موسم الصيف هذا العام ،نود أن نذكر بكيفية الحفاظ على صحة جميع طالبنا في المدرسة.
•الحفاظ على رطوبة الجسم و الحماية من الحرارة:
خالل هذا الطقس الحار ،نحن نشجع أطفالكم على تناول ما يكفي من المياه عندما يأتي إلى المدرسة كل
يوم .وهذا سوف يساعدهم على الحفاظ على رطوبة الجسم وعلى حمايتهم من اإلنهاك الحراري و
حروق الشمس الشائعة أيضا خالل الطقس الحار .ينصح بشدة وضع كريم واقى من الشمس أو محلول
الشمس على أطفالك .و ينصح بشدة ارتداء غطاء الراس المدرسي للعب في الهواء الطلق.
• أهمية وجبة االفطار في المنزل:
آالم المعدة والصداع هي بعض الشكاوى الرئيسية التي تستقبلها العيادة المدرسي كل يوم .نرجو التاكد أن
الطالب يتناولون وجبة اإلفطار الخاصة بهم قبل المجيء إلى المدرسة و ذلك سوف يقلل من حدوث هذه
الشكاوى خالل ساعات الدوام المدرسي .وهذا سوف يساعد أيضا أطفالمك لميمصمبمحموا أكمثمر نشماطما فمي
مناقشات الصف وسيكون لديهم أيضا المزيد من الطاقة عند المشاركة في األنشطة المدرسية.

•قمل الرأس:
هو حشرة تعيش على الرأس وتتغذي عن طريق عض فروة الرأس .وجود قمل الرأس أمر شائع حميمث
يصل المصابون به الى من  6الي  41مليون في جميع أنحاء العالم كل عام.
يرجى التنبيه الى  :أي شخص يتعمل بشكل وثيق مع شخص لديه قمل الرأس يمكن ان يصاب بمالمعمدوى.
يجب االمتناع عن االتصال بالراس وتبادل القبعات واألوشحة وأمشاط وفرش الشمعمر .و يمجمب ربمف
الشعر الطويل مرة أخرى في ضفائر .يجب فحص روؤسء جميع أفمراد المعمائملمة والمنماس الملمذيمن عملمى
اتصال وثيق بشخص آخر لديه قمل الرأس.و ينبغي أن يتعالج جميع أفراد األسرة ممن قمممل المرأس فمي
نفس الوقت .أفحص األطفال الصغار في سن المدرسة أسبوعيا لقمل الرأس وأكثر من ذلك في كثميمر ممن
األحيان إذا كان هناك انتشار للمرض.
ما زلنا نقوم بالتفتيش على قمل الرأس لكل طفل في المدرسة وفى حال وجدنا أن طفلك يعاني من القمل
أو الصئبان (بيض القمل ) نقوم باالتصال بانباء على الفور الخذ الطفل للمنزل ويرجى عالج شعر
طفل.

. هي ال تزال تعانى من قممل المرأس/ يرجى اإلحاطة علما أن طفلك ال يمكن أن يعود إلى المدرسة إذا هو
.ونحن نفعل ذلك لتجنب انتشار قمل الرأس إلى األطفال انخرين و لصحة أطفالكم
www.emswakra.net .شكرا لكم ويرجى زيارة موقعنا على االنترنت المدرسة

The month of March was very fruitful for the Social Committee. Birthdays went on to be celebrated on a weekly basis. Also, a contest for the International Mother's Day was organized
for ladies where the best quotation about mothers' was chosen by a jury made up of men and
third, second and first places were awarded.

