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 رسالة مدير المدرسة 

  

  قمنا بافتتاح قسم رياض األطفال الجديدFS1  ن لهذا ن للطلبة.  إن عدد الطلبة المسجلي  ن رائعي  ) مرحلة ما قبل الروضة( ، والذي يحتوي عىل فصلي 
يد  جى منك التواصل مع قسم التسجيل عىل اليى ي هذا القسم للعام المقبل،  في 

ن بتسجيل طفلك فن العام مكتمل  ، ولكن إذا كنت من المهتمي 
ي : 

ونن  . .registrar_wgp@gemsedu.comاإللكير
 
  ي الروضة الثانية

بحرية اختيار نمط التعلم المناسب لهم  إما نمط التعلم عن بعد، أو االستمرار بنمط التعلم المدمج  KG2يتمتع أولياء أمور طلبتنا فن
ة و رائعة للمحافطة عىل توجيهات التباعد 111أو اختيار نمط التعلم المباشر وجًها لوجه بنسبة  ٪. لقد عملنا عىل استحداث سبع قاعات كبي 

 .  االجتماعي
 
  ن بذلك . 111أتحنا إمكانية الحضور إىل المدرسة  بنسبة  ٪ لجميع طلبة المدرسة الثانوية  الراغبي 
 
  نت لتقديم الم عدة  سايقوم فريق مؤهل من كادر المدرسة االبتدائية،  بدعم من فريق الرفاهية ، بإجراء ورش عمل قيمة ألولياء األمورعيى اإلنير

ما   ة . وقد تمحورت هذه الورش حول االبتكار، وبي 
 ، و حول األمن والحماية. PERMAHوالدعم الالزم للعائالت خالل هذه الفير

 
  ي مهرجان اإلمارات لآلداب ، وقد وصل

قامت مجموعة من طلبة ويس جرين بالتنافس للفوز بكأس شيفرون للقراء، وذلك من خالل المشاركة فن
 فريق المرحلة االبتدائية لدينا إىل نهائيات هذه المسابقة . 

 
   , ي المدرسة خالل هذا األسبوع ، يوم األنجلو سكسون

ا لها فن نً ي أخذت حي 
ي قسم  Anglo Saxon Dayمن النشاطات المدرسية التر

، يوم المياه فن
ي .    Primary Careers Dayالروضة ، ويوم الوظائف 

ي القسم االبتدان 
 فن

 
   مع مراعات مسافة التباعد االجتماعي طبًعا!  -مشاركة طلبة المرحلة االبتدائية بالفعاليات الرياضية التنافسية 
 
   ي الرائع

اضن ي   WISARTتم إطالق المعرض االفير
 Explore the wonderful virtual gallery :، لمعرفة المزيد  إضغط عىل2121يناير  11فن

 
  ستعمل لجنةWISMUN   بقيادة مجموعة من  الطلبة خالل ساعات الدوام المدرسي لخلق نموذج لألمم المتحدة عن بعد،  وستتم هذه الفعالية

ي نهاية األسبوع المقبل. 
 فن

 
 5إىل  1الصفوف االبتدائية من الصف 

اير. ولكن ومع تزايد عدد  7لقد بذلنا قصارى جهدنا  لنتيح للطلبة  الحضور للدوام المدرسي  يومًيا . و تقرر ذلك  اعتباًرا من يوم األحد الموافق  فيى
 ، فلوىلي األمر الحرية باختيار أحد األنماط التالية :   11-اإلصابات  بكوفيد 

  111نمط التعلم عن بعد بنسبة٪ 
  . ل، أو من المدرسة ن ن / ثالثة أيام كل أسبوع من التعلم المباشر عن بعد من المين  نمط التعلم المدمج يومي 
  ي خط الدفاع األول  ، وآخرون  يعانون من صعوبة تقديم الرعاية الكاملة  -٪: 111نمط التعلم جًها لوجه بنسبة

لدينا أولياء أمور ممن يعملون فن
ي الذهاب إىل المدرسة لهذا أتحنا هذا ال

ا مجموعة من الطلبة الذين يرغبون فن
ً
 ر . خياألبنائهم  جّراء سعيهم للحفاظ عىل وظائفهم  ، وهناك أيض

  
ي أطيب التحيات  

 لكم متن
 مدير المدرسة التنفيذي   
 السيد جوناثان داي    

 أولياء األمور األعزاء،

ي 
ن
ن يتمثل ف ن . إن دورنا كمسؤولي  لقد بذلنا قصارى جهدنا خالل شهر يناير لخلق بيئة إيجابية لطلبتنا وأولياء أمورهم، وللموظفي 

ا  
ً
ن الطلبة ، حيث قد ال يعي أطفالنا الصغار الوضع الراهن تماًما ، كما يركز  طلبتنا األكيى سن بث شعور الطمأنينة واألمان بي 

 اهتماماتهم عىل  االمتحانات أو الجامعة. 

ي ويس جرين  
ن
و سنوضح ذلك من خالل تسليط الضوء  –، لجعل األمور تسيي  بشكلها الطبيعي  Wesgreenإننا نسع جاهدين ف

ي المدرسة   خالل هذا الشهر : 
ي تمتفن

 عىل أبرز النشاطات والفعاليات  التر

https://www.artsteps.com/view/6003b22cf5d6792b732ad26c
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 رياض األطفال والروضة الثانية 
 أولياء أمور طلبتنا  األعزاء،

ي هذا الفصل الدراسي جاءت مع افتتاح أول فصل دراسي  لطلبة المرحلة التأسيسية األوىل 
ن
شهدنا بداية  مشوقة ف

FS1   ي قسم رياض األطفال
ن
ي تعمل كمدرس رئيسي  ف

ن التر ين  FS1، ويسعدنا أن نرحب بالسيدة رحيله حسي  وبعشر
ي 
ي هذا القسم . فن

ي هذا القسم   11طالب جديد فن
ي فن
عنا بافتتاح صفنا الثانن اف   FS1من شهر يناير شر تحت إشر

ي فيكتور. مرحًبا بك و بطلبتنا الجدد الذين انضموا إىل أحضان عائلة ويس جرين    Wesgreenالسيدة  مارجى

 

نحن سعداء بانضمام عدد من الطلبة الجدد إىل حرمنا المدرسي ونقول لهم لقد أصبحتم جزًءا من عائلة ويس 
 بكم . 

ا
 وسهًل

ا
 جرين،  فأهًل

ي قسم  رياض األطفال 
ي  "هيا نرسم مًعا " الذي خططنا للقيام به  فن

ا  لنشاطنا الفتن
ً
.  2و  1لقد أرسلنا لكم مرفق

  لجميع أولياء األمور طلبة لروضة األوىل  
ا
الذين أرسلوا لنا مواد قابلة إلعادة التدوير تساعد   K G1شكًرا جزيًل

وع الرسم، ونتطلع عند االنتهاء من هذا     KG2أبناءنا عىل ابتكار ما هو مفيد . سيقوم طلبة الروضة الثانية  بمشر
ي الساحة الخارجية  . 

وع إىل عرض أعمالهم الفنية فن  المشر

  

، شارك طلبة الروضة األوىل والثانية   ي
ي اآلمن". يرجى  KG2و  KG1خالل  األسبوع الثانن

ي  فعاليات "اليوم الرياضن
فن

االطمئنان والتأكد من حرصنا عىل مراعاة جميع توجيهات التباعد االجتماعي لقد قمنا خالل هذا النشاط بتوزي    ع 
ي هذا 

ة وآمنة. ولكن ولسوء الحظ ، لم أتمكن من دعوة أولياء أمورنا األعزاء  للمشاركة فن ي مجموعات صغي 
الطلبة فن

ن و كم تمنيت  ي العام القادم! لقد استمتعنا برؤية اطفالنا الرائعي 
ن ، ولكن أتمتن أن أتمكن من ذلك فن النشاط الممي 

 رؤيتكم لتطور مهارات أطفالكم البدنية. 

ي مفتوًحا  الستقبالكم دائًما  ي بالتواصل معي لإلدالء  -اعلموا أن بانى
دد فن اضًيا. عزيزي: ال تير حتر وإن  كان باًبا افير

احاتك .   باستفساراتك أو اقير

 أتمتن لكم دوام الصحة والعافية  

 

 .  2، 1والروضة  2، 1رئيسة قسم المرحلة التأسيسية 

 السيدة أليسون ستيوارت 

 الفعاليات المقبلة  

 يوم حيوانات سفاري 

  أسبوع الكتاب 

 فعاليات شهر يناير 

KG 2  ي لطلبة الروضة الثانية
 اليوم الرياضن

 KG 2  ي لطلبة الروضة الثانية
 اليوم الرياضن

KG 2  ي لطلبة الروضة الثانية
  اليوم الرياضن

https://www.instagram.com/tv/CJ8TQGfJc7q/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CJ9U-9mpFon/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CJ9V5hipXFs/?utm_source=ig_web_copy_link
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 المدرسة االبتدائية 
 

 أولياء األمور األعزاء،

ي تزامنت مع بداية هذا العام ا! 
 يا له من فصل دراسي مممتع وملت   بالنشاطات الحيوية التر

اك طلبتنا  بتجارب غنية تتيح لهم ليس فقط االستمتاع بالمدرسة   ي  المدرسة االبتدائية عىل اشر
ن
نحرص دائًما ف

 بل تساعدهم عىل تطبيق ما تعلموه بطرق مبتكرة . 

لطلبة ’Anglo-Saxon Dayلطلبة الصف األول وحتر "  "Read my T-Shirt Day"بدأت نشاطاتنا بفعالية 
ا من 

ً
الصف الرابع ، لقد أضفت كل فعالية االبتسامة والفرحة والضحكات عىل وجوه أبنائنا ، كما أكسبتهم مزيد

 المهارات والتجارب العلمية الجديدة . 

ي مهنهم المستقبلية  وكيفية السعي لتحقيقها  . تزين موكب ذلك 
دفعت فعالية يوم المهن  طلبتنا إىل التفكي  فن

ن  ، العلماء، والمدرسي  ن ، األطباء،  األطباء البيطريي  ن ، مصممي األلعاب، المهندسي  ن اليوم برواد الفضاء الطموحي 
ة . كم  ابتهج الطلبة عندما تحدثوا عن مهنهم  المستقبلية ! .  ن  وبأصحاب  مهن أخرى ممي 

أما بالنسبة ألولياء أمور طلبتنا، لقد قمنا بزيادة ورش عمل المتعلقة بدعمهم،  بحيث سيتم عقد ورشة عمل 
اسبوعية لهم . حيث سيكون لدينا ، ورشة عمل للقراءة لطلبة الصف األول ، وورشة عمل للكتابة الشدية 
ب والقسمة  ي ، وورشة عمل االبتكار لطلبة الصف الثالث ، وورشة عمل لعمليات الضن

لطلبة الصف الثانن
ب لطلبة الصف الخامس. لقد كان من دواعي  والقيمة المكانية لطلبة الصف الرابع ، وورشة عمل لعملية الضن

ي مواضيع ومفاهيم  مختلفة. 
 شورنا التعاون مع أولياء األمور فن

ي تتمحور حول الصداقة  PERMAHباإلضافة إىل ذلك ، تم عقد  ورشة عمل أولياء األمور 
الشهرية التر

ي ظل هذه 
والعالقات وكانت رائعة، حيث بينا  كيف يستطيع الطالب  تكوين عالقات والمحافظة عليها فن

الجائحة . إننا ندعو ونشجع أولياء األمور  لحضور جميع ورش العمل الخاصة بهم .إننا  نسع إىل تعزيز ووتقوية 
ن  أفراد مجتمعنا وعائالتنا .  اكة بينك وبي   أوارص الشر

ام، ي فائق االحير
 تقبلوا متن

  

 أبيجيل أليكسيس أولوبويد

 مسؤولة المدرسة االبتدائية 

 الفعاليات المقبلة   

  أسبوع الفعاليات العلمية 

 يوم العصر اليوناني القديم 

  االلقاء والخطابة 

  يوم العصر الحجري 

  أسبوع الكتاب 

ما   ندوات بي 

  يوم الوظائف المستقبلية 

 األسبوع العلمي 

ون للقارئ    مسابقة كأس شوفي 

 فعاليات شهر يناير 

https://www.instagram.com/p/CJqFhc6p8GI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CKTlFfBpoM9/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CKtIq89pqrJ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CKtIq89pqrJ/?utm_source=ig_web_copy_link
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 المدرسة  الثانوية/ بنات
 مجتمع ويس جرين العزيز،

لقد اتسمت بداية هذا العام  بااليجابية  حيث تزامنت مع عودة عدد من الطلبة إىل المدرسة لاللتحاق بنمط 
ي أرجاء المدرسة ، و أعادتها إىل عهدها 

التعلم  وجًها لوجه. إن عودة طالباتنا إىل الحرم المدرسي  بثت الحياه فن
ي المدرسة . 

 السابق ، إن تواجد الطالبات عىل مقاعدهم الدراسية أضفن جًوا من السعادة عىل جميع من فن

ي مسابقة كأس شيفرون للقراء، الذي يقام سنوًيا ضمن مهرجان 
ك عدد من الطلبة للتنافس فن ي هذا الشهر اشير

وفن
ان اإلمارات لآلداب. حيث قاموا بقراءة مجموعة من الكتب المختارة.وخاضوا المسابقة عيى تطبيق تيمز . أود  طي 

ن : يارا وليد الصف  ، عائشة أحمد  الصف C 7أن أهتن  الطالبات التالية أسماءهم  عىل تفانيهن وحماسهن الممي 
7A   7، ليال ملحم الصف و حور سلطان و ليان الذيب الصف B 1 ، رانية حفيظ A  ي

و فريال فهد نعومي مهتانن
 B 1الصف 

ة أشهر الماضية و قاموا بكتابة  أما بالنسبة ليوم التعليم الدوىلي  فقد استجاب طلبتنا لهذه الفعالية خالل  العشر
 بعض االنصوص واالقتباسات والملصقات والقصائد الملهمة خالل جلسة الرفاهية. 

امج  ي  ECAsلطالما لعب إثراء الطلبة  من خالل انخراطهم  بيى
ا فن ً و بمسابقات ونشاطات المدرسة بأكملها دوًرا كبي 

ي مختلف العلوم  بطرق تفاعلية ممتعة عن بعد . 
 تطور مهاراتهم . إنهم  ثابروا وأرصوا عىل االستمرار بتلفر

 

ي تعليم أبنائهم . شكًرا لك عىل دعمك المستمر ومالحظاتك و 
لقد احتلت جهود أولياء األمور المرتبة األوىل فن
ي هذا الشهر عقد أكير من 

احاتك. كما تم فن ن أولياء األمور و المعلمون ، حيث  وجهوا أولياء  011اقير اجتماع  بي 
ي المدرسة . 

 األمور إىل  كيفية  إحراز مستوى أعىل ألبنائهم فن

 

ي المزيد من الفعاليات الطالبية  والمبادرات خالل الشهر المقبل ! 
 ترقبوا معنا  انخراط الطلبة فن

ي أطيب التحيات،
 لكم متن

 مسؤولة المدرسة الثانوية / بنات 

 السيدة سوريتا بورمان

 فعالياتنا المقبلة 

 WISMUN 

  ان اإلمارات لآلداب  مهرجان طي 

  ي
 اليوم الرياضن

  الخطابة 

  النشاطات الرياضية للفرق
 الداخلية 

e-WISART 

International Day of Education  

 فعاليات شهر يناير

https://www.artsteps.com/view/6003b22cf5d6792b732ad26c
https://www.instagram.com/p/CKbSEmSpbEO/
https://www.artsteps.com/view/6003b22cf5d6792b732ad26c
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ن   المدرسة الثانوية / بني 
 عزيزي مجتمع ويس جرين ،

 
ي هذا الشهر لالطالع عىل تقارير 

ن
. لقد أتيحت الفرصة لطالبنا ف ي

ه للفصل الدراسي الثانن يا لها من بداية مبشر
ي اجتماعات 

ن
الخاصة Zoomنتائجهم، ومستوى أدائهم خالل الفصل الدراسي األول . لقد كان لقاء أولياء األمور ف

ا رائًعا  ، وأتمتن  أن يستفيد الطلبة من مالحظات معلميهم، و أن  يسعوا لرفع مستوى 
ً
ب هم وبمعلمي أبنائهم شيئ

 . ي
ي الفصل الدراسي الثانن

 أدائهم  فن
 

ة  ، مثل  ، وهنا أود أن أشكر جميع       WISMUNو  WISARTستشهد مدرستنا األسبوع المقبل فعاليات مثي 
ي تنظيم النشاطات لكافة الطلبة  .  سيكون من المثي  رؤية العمل الذي قام 

ن
أعضاء الفريق جميع الذين ساهموا ف

احات له . ولكننا ولألسف ،  اضطررنا إىل تغيي  موعد  المشاركون  بالتخطيط وتداول العديد من األفكار واالقير
ي تقويم األسبوع المقبل. 

ي الذي كان مدرًجا فن
 اليوم الرياضن

 
يومًيا  إىل المدرسة للتعلم وجًها 11السنة  12إىل الصف  7السنة  0يعتيى  استيعاب  حضور الطلبة من الصف 

ا رائًعا . و نتطلع إىل مواصلة هذا النمط بعد انتهاء أسبوعي التعلم عن بعد. 
ً
 لوجه،  ، شيئ

ي مسابقة كأس شيفرون للقراء 
ي مهرجان اإلمارات لآلداب ، وفن

ي هذا الشهر شارك عدد من طلبة المدرسة فن
ا فن
ً
وأيض

 ، حيث نافسوا العديد من طلبة المدارس األخرى ، عىل أمل الفوز بكأس شيفرون للقراء.  2121
 

ي يحددها 
أن الحصول عىل كأس القراء هو حدث سنوي ، حيث يقرأ الطلبة المشاركون  مجموعة من الكتب التر

ن ، أحداهما  نصف نهائية وأخرى نهائية ، ويكرم الفائزون بالحصول  لهم المنظمون. و  تقام المسابقة عىل دورتي 
ي الجريدة 

ائية للكتب ، كما يلتقون بمؤلف أحد الكتب ، ويتم نشر صورهم فن عىل  جائزة عىل شكل قسائم شر
ن أنكم أحسنتم صنًعا ، ووفقكم هللا للفوز بهذه المسابقة  .   المحلية. أود أن أقول للطلبة المشاركي 

 
 لجميع أولياء األمور عىل دعمهم المستمر وعاونهم المستمر لتقوية أوارص عائلة ويس جرين . 

ا
 جزيال

ً
ا ، شكرا ً  أخي 

 
ي أطيب التحيات 

 لكم متن
 

ي   السيد راجييف جاثيج 
ن   مسؤول المدرسة الثانوية / بني 

 

 فعالياتنا المقبلة 

 WISMUN 

  ان اإلمارات لآلداب  مهرجان طي 

  ي
 اليوم الرياضن

  الخطابة 

  النشاطات الرياضية للفرق الداخلية 

e-WISART    

International Day of Education  

 فعاليات شهر يناير 

https://www.artsteps.com/view/6003b22cf5d6792b732ad26c
https://www.instagram.com/p/CKbSEmSpbEO/
https://www.artsteps.com/view/6003b22cf5d6792b732ad26c
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بية اإلسالمية   قسم اللغة العربية والير

 أولياء األمور  األفاضل ،

ن الملهم هو رؤيتنا الجماعية ، وبغض النظر عن  . إن التمي  ي هذا الفصل الدراسي
ن
ي سنقوم بها  ف

ة التر ن ي ظل التلدينا العديد من الفعاليات  الممي 
ن
حديات المستجدة ف

 .إال أننا نسع جاهدين  لضمان النجاح األكاديمي والرفاهية لجميع الطلبة   11–جائحة كوفيد 

ي استخدام تطبيق
ن
ع  قسم اللغة العربية قريًبا ف للطلبة من الصف األول /  السنة الثانية وحتر الصف السابع / السنة  الثامنة ، والذي  BravoBravo سيشر

ي تعلم أطفالهم. ون
ن
ا عىل تعزيز مشاركة أولياء األمور ف

ً
ا ألننا نسع دائًما ظرً سيساعد الطلبة عىل القراءة من خالل ممارسة مهارات أخرى . سيعمل التطبيق أيض

ي مناظرة عن ُبعد ، حيث يتم تن
ن
مثل هذه المناظرة   ظيملدعم التطور اللغوي للطلبة  ، فإنه تم اختيار بعض الطلبة من الصف الثامن / السنة التاسعة للمشاركة ف

ي الشارقة تحت عنوان "رأي GEMS لمدارس
ن
ي دراسة القصة،  لطلبة الطلبة ف

ن
دراستها كقصة مصّورة أم  و هل يؤيد الطلبة .  الرابعة / السنة الصف الثالث ف

تهم التعليمي ي مسي 
ن
اكتنا معكم لضمان وصول طلبتنا إىل ما نرنو إليه ،  بغض النظر عما وصلوا إليه ف يتواجد منسقونا  ة . مقروءة ولماذا؟ " سنواصل تعزيز شر

ي كل مدرسة  وهم مستعدون لالجابة   عن  استفساراتكم باستمرار ،  فيما يتعلق بالجانب األكاديمي أو برفاهية ابنكم/ ابنتك
ي التواصل م  المتفانون فن

ددوا فن . ال تير

 .معنا ، و سيسعدنا دعمكم 

بية اإلسالمية واالجتماعية  منسقو اللغة العربية والير

  K- 5السيدة إيمان حمدان

 الصف السادس إىل الثالث عشر  -السيدة رندة الكركي 

 الصف السادس إىل الثالث عشر  -السيد محمد عبد الدايم

 شكرا لدعمكم وتعاونكم المتواصل معنا . 

Dear Parents, 

We have a good many exciting events to look forward to this Academic Term. Inspiring excellence is our collective vision, 
and regardless of the challenges presented by COVID, we will continue to work towards ensuring each student ’s academic 
success and wellbeing.  

The Arabic Department will soon start using BravoBravo Application from Grades 1/Year 2 to Grade 7/ Year 8, which will help 
students with reading through practicing different skills while having fun. The Application will also enhance parents ’           
involvement in their children’s learning.  As we support students with language development, selected students from Grade 
8/Year 9 will participate in a remote debate, “Students’ Opinion in the study of the story for Grade3/Year4 students”,           
organized for GEMS schools in Sharjah.   

We will continue to strengthen our partnership with you to ensure that our students reach their full potential no matter where 
they are on their learning journey. Our dedicated Coordinators are available at each campus who are always willing to listen 
to any concerns you may have related to your child’s academics or wellbeing. Please feel free to write to them, and they will 
be delighted to extend support. 

Coordinators for Arabic, Islamic, and Social Studies 

Ms. Eman Hamdan (e.hamdan_wgp@gemsedu.com) : K-5/ Early Years—Year 6. 

Ms. Randh Al Karaki (r.alkaraki_wgp@Gemsedu.com) - Grade 6/Year 7 to Grade 13/Year 14. 

Mr. Mohamed Abdel Dayem (m.abdeldayem_wgp@Gemsedu.com) - Grade 6/Year 7 to Grade 13/Year 14. 

Thank you for your continued support. 

Kind regards, 
 
Moussa Al Shoubaki 
Head of Department—Arabic, Islamic and Social Studies 
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 كن على مايرام في ويس جرين

 

طرق لتعزيز العمل الجماعي داخل األشة: إن العمل الجماعي ألفراد العائلة مهم للغاية ألنه يمنح الطفل المهارات الالزمة  5هناك  العمل الجماعي للعائلة: 

ي العمل الجماعي . كما أن تطبيق  العمل الجماعي يشكل تجربة تستحق المجازفة  حيث تزود األطفال بمهارة عملية مهمة. لمعرفة
ن
مزيد حول  ال النخراطه ف

 كيفية بناء العمل الجماعي داخل العائلة أرجو الضغط عىل : 

 

ام           يناير -قيم جيمس للطف واالحير

ام  اير -قيم جيمس للطف واالحير  فيى

 

 

ام ي قيم  جيمس  للطف واالحتر
ن
ي سنقوم بتداولها  ف

ي حياتنا اليومية ، لمعرفة المزيد عن القيم التر
ن
ام ف : نحن مستمرون  بغرس قيم اللطف واالحير

ام والمساعدة ، التعاطف والرح ي سوف توجهكم لتطبيق قيم  اللطف واالحير
اير أرجو  منكم الضغط عىل  الروابط أدناه والتر داخل مة شهري يناير وفيى

ل .  ن  المين

  

 .: تشكل رفاهية طالبنا وعائالتهم  أهمية قصوى بالنسبة لنا ملصقات الرفاهية الشهرية 

اه للوصول أدنتحتوي هذه الملصقات عىل نصائح وأنشطة للطلبة و عائالتهم  للقيام بها بغية الحفاظ عىل صحة وسالمة العقل والجسد.  إضغط عىل الروابط 

 :إىل ملصقات الرفاهية الشهرية للمرحلة االبتدائية والثانوية

ي ا 
 :بتدائ 

ي  EYFS - ملصق الرفاهية لشهر يناير •
 ملصق االبتدان 

اير • ي  EYFS - ملصق الرفاهية لشهر فيى
 ملصق االبتدان 

 :ثانوي

 ملصق ثانوي -ملصق الرفاهية لشهر يناير  •

اير  •  ملصق ثانوي -ملصق الرفاهية لشهر فيى

  

ي أطيب التحيات،
 لكم متن

 روكسان ولمارانس

 رئيس قسم دعم الطلبة

 مستشار مدرسة السنوات التأسيسية 

 قسم دعم الطلبة 
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 رياض األطفال   

  زياد سليمانKG2B/ Year 1B. 

  ي  KG1B/ FS2شهد الجنيب 

 المدرسة االبتدائية 
  5 هيثم خالدBC/ Year 6C 

  5 دالل احمدGD/ Year 6D 

   ن  4B/ Year 5B زينه حسي 

 3 ساره قيسL/ Year 4L    

  2 محمد مسعودC/ Year 3C 

  يمي  1L/ Year 2L لطيفة الت 

 مدرسة البنات 

 12 فاطمة فاروقGA/ Year 13A  

  ي
ن
 11GB/ Year 12B ماسه الديرائ

  10 ماهنور أسلمGC/ Year 11C 

  9 فرح يوسفGC/ Year 10C 

  8 أليشا راشدGC/ Year 9C 

   7 حور الكيالGB/ Year 8B 

  6 أنوشة راشدGC/ Year 7C 

ن   مدرسة البني 

  13 أسيد عامرBA/ Year 14A 

  12 علي جعفر عليBA/ Year 13A 

 11 برهان الدين كوثاريBA/ Year 12A  

  10 يحب  أبو ليالBA/ Year 11A 

 9 عيىس الخطيبBB/ Year 10B  

  ي
 8BA/ Year 9A نبيل الجىس 

  7 مازن محمدBD/ Year 8D 

Jewels of Kindness and Respect Winners 


