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 : بداية الدوام المدرسي 
ا

 أوًل
 

ي التالي : 
 ستبدأ المدرسة وفقا للجدول الزمن 

 

 ثانًيا : آلية الدوام المدرسي والتعليم 

ي شدهدر سدردتدمد     عىل مدى األشهر القليلة الماضية،
 ؛ وندندع عدىل اسدتدعدداد  دام0202كنا نخطط بعناية لسيناريوهات متعددة آللية الدوام المددريي   

ية  تلق  .  للعام الدرايي الجديد .وقد  م أخد  الدمدوافدقدة عدىل  دقد يدم المدرسة  وجيها ها التشغيلية مع الجهات النكومية وهيئة المعرفة والتنمية البشر

ي الدتدقد يدم .دديدل سديدبددأ الدعدام  الددرايي الدمدوافد  الد د  دا  0202-0202العام الدرايي 
. وعدلديد  0202سدردتدمد    2، وسنتبع التواريددددخ كمدا يي مددكددة   

 نشارككم أدناه خطة إعادة فتح المدرسة والدوام المدريي لمختلف المرادل : 
 

 الروضة األول وال انية : 
ي صفوف الروضة س 

ي كل شعبة .سيكون الجدول  22تكون الطاقة االستيعابية   
 المجموعة األول )أ(مقسم إل مجموعتي   وبالتناوب، ط ب فقط   

ي المدرسة ) تلق  التعليم وجًها لوج  مع المعلمة( مع الساعة 
م عع المجموعة ال انية )ب( ظهًرا و 203:2  –صباًدا  03:2ستكون   

ّ
 تبع آلية التعل

عرًصا  )ديل ستتناوب المجموعات أيام ال   ا  (. وسيتيح لنا ه ا ال   يب العمل مع جميع الطلبة ومتابعتهم  0322 –ظهًرا  203:2ُبعد مع الساعة 
: بشكل يومي .  ا لما يىلي

ً
 وسيتم  ناوب المجموعات وفق

 

ي المدرسة -أ( / )ب-أ-الخميس ) أ –األول : األدد  األسب ع
 ظهًرا 203:2 –صباًدا  03:2مع الساعة ب(   

م عع ُبعد -ب( / )أ-ب-الخميس )ب –: األدد  األسب ع األول
ّ
 عرًصا 0322 –ظهًرا  203:2مع الساعة أ(  عل

ي 
ي المدرسة -ب-أ( / )ب-الخميس )أ –: األدد  األسب ع ال ان 

 ظهًرا 203:2 –صباًدا  03:2مع الساعة ب(   
ي 
م عع ُبعد -أ-ب( / )أ-الخميس )ب –: األدد  األسب ع ال ان 

ّ
  عرًصا 0322 –ظهًرا  203:2مع الساعة أ(  عل

 

 203-2الصفوف 
( ، ديل يتم  قسيم الفصول الدراسية إل   م عع ُبعد ) عليم هجي  

ّ
ي المدرسة والتعل

 مجموعتي   أ و بيكون دوام الطلبة مزيددددج مع التعليم المباشر   

  لتنقي  قواعد التباعد االجتماعي . ستتناوب المجموعات عىل مدار أسبوعي   كما هو موضح أدناه : 

ي المدرسة -أ( / )ب-أ-الخميس ) أ –األول : األدد  األسب ع
 ظهًرا 20300 –صباًدا  0322مع الساعة ب(   

م عع ُبعد -ب( / )أ-ب-الخميس )ب –: األدد  األسب ع األول
ّ
 ظهًرا 20300 –صباًدا  0322مع الساعة أ(  عل

ي 
ي المدرسة -ب-أ( / )ب-الخميس )أ –: األدد  األسب ع ال ان 

 ظهًرا 20300 –صباًدا  0322مع الساعة ب(   
ي 
م عع ُبعد -أ-ب( / )أ-الخميس )ب –: األدد  األسب ع ال ان 

ّ
 ظهًرا 20300 –صباًدا  0322مع الساعة أ(  عل
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0202-0202مستجدات العام الدرايي   

 التاريددددخ الصف المجموعة التوقيت

صباًدا 223:2 – 0322  

ي 
اض   اجتماع اف  

 

ي عشر  –األول  الطلبة الجدد فقط
ال ان  0202أغسطس  2:األدد،    

ظهًرا 2322 –صباًدا  22322  

ي 
اض   اجتماع اف  

 التعرف عىل معلمة الصف
أوليا  أمور وطلبة الصفوف                   

ال الل -الروضة   
0202أغسطس  2:األدد،   

سيتم موافا كم بمزيد مع 

 التفاصيل قريًبا
ي خاص

ا لجدول زمن 
ً
ي عشر  –األول  وفق

ال ان  0202سرتم    2ال   ا ،    

سيتم موافا كم بمزيد مع 

 التفاصيل قريًبا
ي خاص

ا لجدول زمن 
ً
0202سرتم    2ال   ا ،  الروضة األول وال انية وفق  
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م عع ُبعد مع رؤية 20-2سيتمكع طلبة الصفوف 
ّ
ي الصف والتفاعل معهم. ه ه البيئة  ال يع يتلقون التعل

التعليمية  المعلم والطلبة المتواجديع   
ي 
امع عىل دد سوا .  الممزوجة )الهجينة( عندما يكون الطالب    امع وغ   الم     

م الم  
ّ
ل ستكون مزيددددج مع التعل  الم   

ي المجموعات بناً  عىل اختياركم 
ي موعد أقصاه الخميس سيتم  وزيددددع الطلبة   

ي دال لم  قوموا ب لك بعد   
. ل ا يرج  التأكد مع استكمال االستبيان   

 .0202يوليو  :0

 

 

 

 

ي المدرسة
ا :  داب   الصنة والس مة   

ً
  ال 

 

بع المدرسة
ّ
ية  ت و وكوالت الخاصة بأمور   ماشًيا مع إرشادات إعادة فتح المدارس مع قبل هيئة المعرفة والتنمية البشر مجموعة مع اإلجرا ات وال  

ي  تضمع : 
 الصنة والس مة الن 

  
 التباعد الشخصي : 

  ي الصفوف يي
 للمسافة بي   األشخاص   

ي المدرسة  2.0الند األدن 
.  0م   وأي مكان آخر     م  

  .أوقات مجدولة الستخدام النمامات 
  ام بتباعد بية الرياضية ، مع االل    .  0استخدام المناط  والم عب الخارجية لنصص ال    م  
  .غرف عزل للناالت المشتب  بها 
  .ع مات واضنة عىل األرضيات لتنيقي  التباعد المطلوب 
  .غرف الغيار واالستنمام غ   مسم ح بها 

 
 القيود : 

  .) ي إلزامي  الطلبة والموظفون ال يع يعانون مع داالت صنّية معفيون مع ار دا  القناع )التقرير الطن 
  .ي الشفاف

 عىل الموظفي   ال يع يتعاملون مع طلبة الروضة وأصناب الهمم( ار دا  قناع شفاف أو  الوا  

  .إلغا  جميع المهرجانات، وفعاليات األعياد، والعروض، والرد ت المدرسية، والبطوالت، والمخيمات... الخ 
  .ي المدرسة

 إغ ق أي مصىل   
 
 

وبات:   المأكوالت والمشر
  .ا مسم ح ب  فقط

ً
 الطعام المعبأ مسبق

  .ي ب ستيكية
 نشجع أوليا  األمور عىل إرسال الطعام بأوان 

  .) اب الخاص بهم )ال يسمح بتقديم الشاي /القهوة للموظفي    يجب عىل الموظفي   إدضار الطعام والشر
  . جدولة الفرص لتناول الطعام للطلبة 
  .يسمح فقط بزجاجات المياه المعقمة ، موزعات المياه غ   مسم ح بها 
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KG1 https://forms.gle/DYbvPyyvj2tYyJ6i7 Gr6 https://forms.gle/yQ7ToPgEktV9YDyH6 

KG2 https://forms.gle/ZNRqy7n4WuFHjus57 Gr7 https://forms.gle/79dzfwZPcbvShs8r7 

Gr1 https://forms.gle/4kcxwj61ERjCymhT7 Gr8 https://forms.gle/MGQ3FGby5zJ24v9x9 

Gr2 https://forms.gle/KUcDFGXSTSa8BZgq8 Gr9 https://forms.gle/LWesB94HumjxVp4MA 

Gr3 https://forms.gle/uBop3eb9c9zSZwAT7 Gr10 https://forms.gle/go1pPikpKrrmDLg4A 

Gr4 https://forms.gle/jHX1RwxdC9BhtLJM9 Gr11 https://forms.gle/QSn6WhvDQqaQbRya7 

Gr5 https://forms.gle/XdAuBsY4XzjBE3Yr8   

0202-0202مستجدات العام الدرايي   

https://forms.gle/DYbvPyyvj2tYyJ6i7
https://forms.gle/yQ7ToPgEktV9YDyH6
https://forms.gle/ZNRqy7n4WuFHjus57
https://forms.gle/79dzfwZPcbvShs8r7
https://forms.gle/4kcxwj61ERjCymhT7
https://forms.gle/MGQ3FGby5zJ24v9x9
https://forms.gle/KUcDFGXSTSa8BZgq8
https://forms.gle/LWesB94HumjxVp4MA
https://forms.gle/uBop3eb9c9zSZwAT7
https://forms.gle/go1pPikpKrrmDLg4A
https://forms.gle/jHX1RwxdC9BhtLJM9
https://forms.gle/QSn6WhvDQqaQbRya7
https://forms.gle/XdAuBsY4XzjBE3Yr8
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 المواص ت: 

 ( مع ع مات عىل المقاعد لتوجي  مكان الجلوس02يمكع تشغيل الناف ت المدرسية بنصف السعة )%. 
 فنص درجة النرارة قبل الصعود إل النافلة المدرسية. 
  سنوات 1ار دا  األقنعة باست نا  األطفال دون سع عىل جميع ركاب الناف ت. 
 طه   المقاعد / األدزمة / المقابض / أجهزة الفنص بعد كل استخدام .  
   مفتودةإبقا  النواف. 

 
 لمزيد من المعلومات يرجى تصفح الروابط أدناه: 

 
ي  ي دن 

ية  -إجرا ات فتح المدارس     هيئة المعرفة والتنمية البشر

ي  ية -أسئلة متكررة دول إجرا ات إعادة فتح المدارس بدن   هيئة المعرفة والتنمية البشر

 0202/0202رابًعا : الرسوم الدراسية للعام 

و اريددددخ استنقاق الدفعات:  0202/0202 جدون أدناه  فاصيل الرسوم الدراسية للعام الدرايي   
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 الصف 

الرسوم الدراسية للعام 

0202/0202الدرايي   

                  2دفعة 

  0202ديسم     -سرتم   

 اريددددخ االستنقاق            

0202سرتم    2  

                          0دفعة 

0202مارس  -يناير   

 اريددددخ االستنقاق            

  0202يناير  2

                          :دفعة 

0202يونيو  -أبريل        

 اريددددخ االستنقاق            

  0202أبريل  2

KG1-KG2 16,546 6,626 4,960 4,960 

G1,Gr2,G3 18,793 7,513 5,640 5,640 

G4,Gr5,G6 22,265 8,905 6,680 6,680 

G7,Gr8,G9 26,758 10,698 8,030 8,030 

G10,Gr11,G12 31,661 12,661 9,500 9,500 

 طريقة الدفع

 الدفع النقدي
البطاقة 

 االئتمانية

مدفوعة ألجل  0202شيكات ) شيك للدفع النالي + شيكي   مدرخة بتاريددددخ استناق يناير وأبريل  :

 مدرسة الخليج الوطنية

0202-0202مستجدات العام الدرايي   

https://www.khda.gov.ae/CMS/WebParts/TextEditor/Documents/Schools-Reopening-Protocol-Ar.pdf
https://www.khda.gov.ae/ar/safetyatschools
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 0202/0202خامًسا : التق يم المدريي 

ي مع خ ل الرابط أدناه:  0202-0202يمكنكم  صفح التق يم المدريي للعام الدرايي 
ون   مع خ ل موقع المدرسة اإللك  

https://www.gemsakns.com/for-parents/academic-calendar/ 

ي المدرسة 
 (Phoenix and Phoenix Classroom(سادًسا : نظام إدارة المعلومات   

 

ي الصدفدوف لدلدعدام الددرايي الدقدادم   Phoenix and Phoenix Classroomستنتقل الدمددرسدة السدتدخددام ندظدامي 
دم   
ّ
.    0202-0202إلدارة الدتدعدل

 .FrogOsو  PowerSchoolمنل نظام  وسينل ه يع النظامي   المطّوريع مع قبل مجموعة جيمس للتعليم

 لتبادل الدروس، وإرسال االختبارات والواجبات ومراقبة النضور والسلوك.  Phoenix Classroomسيستخدم الطلبة والمعلمي   

ات األخرى. كدمدا سديدتدلدق    Phoenixوسنستخدم نظام  للنصول عىل الشهادات المدرسية،  والنضور، وتسديد الرسوم الدراسية والعديد مع الم   
ي المدرسة. 

م أبنائهم و فاعلهم   
ّ
 أوليا  األمور إشعارات لرصد  عل

ي بداية العام الدرايي . 
ا   باإلضافة إل دورات  دريرية     سوف نزودكم بالمزيد مع التفاصيل عع التطبي  ومم   

   0202-0220سابًعا :  قرير الرقابة المدرسية للعام الدرايي 

ا لتقرير الرقابة المدرسية للعام الدرايي 
ً
ي  نق  فيها المدرسة أفضل أدا  :  0202-0220وفق

 ،  م ذكر الجوانب الن 

  .ي جميع المرادل
ا مع األمان والرعاية والتوجي  ، مما يددي إل  نمية الجانب الشخصي واالجتماعي للطلبة   

ً
 مست يات عالية جد

  .ي جميع المواد الرئيسة وجميع المرادل
ا   
ً
  قدم الطلبة الجيد والجيد جد

  .ية والرياضيات والعلوم ي كل مع اللغة اإلنجل   
َعم  قدم الطلبة الدرايي    ي الروضة نقطة قوة ، ديل أن  دَ

 العطا    

  .ي ، وإبراز مستوى عاٍل مع المسدولية االجتماعية لديهم
اث اإلماران   المستوى المتم    لفهم الطلبة للقيم اإلس مية وال  

 ي المدرسة للنهوض بمستوى إنجازات الطلبة
ة الفري  القيادي    ام وخ    .ال   

ية.  0202-0220سيتم مشاركة رابط  قرير الرقابة المدرسية للعام الدرايي م دظة :   باللغة العربية دال است م  مع هيئة المعرفة والتنمية البشر
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0202-0202مستجدات العام الدرايي   

https://www.gemsakns.com/for-parents/academic-calendar/
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ا :  عدي ت عىل الهيكل اإلداري للمدرسة
ً
  امن

  انيا النارص ، قائم بأعمال مديرة المردلة العليا 

ي واللغة والعلدوم السديداسديدة مدع الدجدامدعدة األردنديدة عدام  ي األدب اإلنجل   
، 2000بعد دصولها عىل درجة البكالوريوس   

. وبدعدد عدام، قدررت مدواصدلدة مسد   دهدا  ي مدسسة الملكدة ندور الدندسدي  
ي قسم اال صاالت   

عملت  انيا النارص لمدة عام   
ي اسدتدمدرت 

ي مجال التعليم وبدأت ردلتها الدن 
ي  00المهنية   

ي مدجدال الدتدعدلديدم وإدارة مددسدسدات  دعدلديدمديدة رائددة   
   
ً
عدامدا

ي عدة  جارب ومناهج  عليمية متنوعة م ل 
   .GSCEو  IBاألردن، األمر ال ي خرطها   

ي عدام 
ي الدمدراددل الدوسد  والدعدلديدا .   

يدة    بدأت كمعلمة صدف لدلدمدرددلدة االبدتددائديدة واندتدقدلدت إل  ددر دس الدلدغدة اإلندجدلد   
ي عدام 0220

ي الدمدرددلدة الدعدلديدا . و  
يدة    ، انضمت السيدة  انيا إل أشة مدرسة الخليج الدوطدنديدة  كدمدعدلدمدة لدلدغدة اإلندجدلد   

ي ضدمدان وجدود مدعدايد   0221
،  ولت منصب مساعدة مديرة المردلدة الدمدتدوسدطدة والد داند يدة/ لدلدبدندات دديدل سداعددت   

ي قيادة المردلة المتوسطة بصفتها مساعدة مديرة المردلة، وكداندت 0220عالية و عليم جيد وال ي هو أول أوليات مدرستنا. ومن  عام 
، شاركت   

 جزً ا مع الفري  ال ي عمل بجد لرفع  قييم جهاز الرقابة المدرسية ألدا  المدرسة. 

ي زيادة إنجازات الطل
ك المتم ل    ا ها التعليمية عىل فرصة التعاون مع مجموعة متنوعة مع األفراد لتنقي  الهدف المش   بة وقد ساعد ها خ  

                                                     و نصيلهم ورفع مستوى رضاهم وسعاد هم.                                                                                          

م، مع وجود بيئة  علم إيجابية، وقيادة ق ية وُملّمة، وفر 
ّ
م ي   قوم فلسفتها التعليمية عىل إيمانها الراسخ بأن جميع الطلبة يمكنهم التعل  عليمي مل   

 ومجتمع مشّجع، وأشة داعمة. 

ي ، مساعدة مديرة المردلة العليا  بيليندا وي يج 

ي عدام 
ي عدلدم األدديدا  والدكديدمديدا  وعدلدم الدندفدس   

ي العلوم   
ي عىل درجة البكالوريوس     2000دصلت السيدة بيليندا وي يج 

ي 
ي نددفدس الددوقدت الدد ي كدانددت  ددرس فدديدد  بدددوام جددزن 

ودخدلددت عدىل الددفدور إل أدددد الددفددصدول الدددراسدديدة وبدددأت الددتدددر دس   
يا  والكيميا  واألديا  والرياضيات لمدة  ي التدر س. دّرست الف   

ي جنوب أفريقيا.  00للنصول عىل أوراق اعتمادها   
سنة   

ي عام 
ة، قامت بتعزيز دراستها .و   دف(  0220خ ل ه ه الف   بية )داصلة عىل مر بدة الشر ي ال  

أكملت درجة البكالوريوس   
ي  در س العمليات النسابية وكتابة المناهج الدراسية و م اختيارها لتكون جدزً ا مدع فدريد  لدتدألديدف الدمدنداهدج 

المتخصصة   
ي جنوب أفريقيا. 

 الدراسية الخاصة بالنساب لمنو األمية وهو مسار جديد  م طرد    

ي 
دا   
ً
ي الدمددارس األقدل ددظ

 مدهدارات مدعدلدمي الدعدلدوم   
 شغفها هو العلوم وقد  م اختيارها مع قبل مدسسة شاندوكا لتكدون جدزً ا مدع بدرندامدج لدتدندسدي  

ة  ي إدارة التعليم، وكانت مديرة المدرسة ال ان ية لمدة  20جنوب أفريقيا.  لديها خ  
سنوات، ومع ه ا المنصب غادرت بدلددهدا وذهدبدت إل  7سنة   

ي قطر. 
 أول مدرسة دولية لها   

ي عام 
ي مجموعة مدارس  0221  

ي كمعلمة كيميا     ي أبوظن 
ي المكتب الرئيس ديل بدأت   ADEKبدأت العمل   

النموذجية للبنات، و م عملت   
ي المدرسة النموذجية.  0كتابة منهج الكيميا  بينما كانت ال  زال  دّرس 

ي األسب ع   
 أيام   

ي ديل بدأت  در س الكيميا  التابع لمنهاج البكالوريا الدولية. لديها شغف للتدر س. عىل مدى السنوات الد  ي وقت الد  انتقلت إل دن 
 0:و  

ا خارج الفصول الدراسية. 
ً
 الماضية لم  كع أبد
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 أدريانا خوسي  بابا ، قائم بأعمال مديرة الروضة 

ي عدام 
ي السنوات األول ، مفعمة بالنماس . بدأت ديا ها المهنية   

السيدة أدريانا بابا يي أم لطفلي   ومربية متخصصة   
ي عدام 0221

ي    ي الروضة األول. انتقلدت إل دن 
ي األردن كمعلمة   

ي   0220،   
وبددأت  ددر دس صدفدوف الدروضدة الد دانديدة   

                                                                                                     . IBالمدارس األمريكية والبكالوريا الدولية 
 طوال ديا ها المهنية، ويي  ركز عىل قيادة التغي   ومساعدة الطلبة عىل  نقي  

عملت أدريانا مع طلبة إمارا يي   ودوليي  
 إمكانا هم الكاملة.  

ت العديد مع  ي القيادة. كما درص 
ي السنوات األول، وأخ ت دورات متعددة   

ي   
درست السيدة أدريانا التط ير المهن 

ي الباكالوريا الدولية ، ريجيو إميليو ودرست نظام جولي فونيكس. 
 ورش العمل   

ي عام  انضمت السيدة أدريانا إل مدرسة الخليج الوطنية
ي  ولت منصب مساعدة مديرة الروضة وأدى   0221  

ي العام الماض 
كمنسقة الروضة و  

ا. 
ً
ي الروضة إل جيد وجيد جد

ات     عملها المم    مع الفري  إل رفع جميع المدشر

ي العام القادم ستقوم أدريانا بأعمال مديرة الروضة.  
، وممارسة الرياضة والدراسة.     تستمتع أدريانا بطبخ الغ ا  الصجي

بويي فار يفاريان ، مساعدة مديرة الروضة   س  

بويي شغفها بتعليم وإلهام الصغار من  عام  ، وأكدت سنوات خ   ها العديدة إيدمداندهدا بدأهدمديدة دور 2001بدأت السيدة س  
ام .  ي المعلم وال   

ي يمكع أن  ضاف مع خ ل  فان 
ي  علمهم والقيمة الن 

 الطلبة   

ي الواليات المتندة األمريدكديدة، مدع فدئدات عدمدريدة ومدنداهدج مدخدتدلدفدة، 
ي األردن وك لك   

ي مدارس مختلفة معروفة   
عملت   

ي المردلة 
ي العمل عىل القيام بدور منسقة وقائدة فري  ومدّرسة مرجعية باإلضافة إل كونها معلمة   

وقد شجعها  فانيها   
ي برنامج البكالوريا الدولية عىل مدى السنوات الد 

 الماضية.  0االبتدائية   

ي التدر س فرصة للعمل مع طلبة مع خلفيات  قافية مختلفة، وك لك مع الطلبة ال يع يعانون مع   
كما أ ادت لها خ   ها   
م مختلفة

ّ
 .صع بات  عل

ي شهادة الطفولة المبكرة مع جامعة و سكونسع ستاوت.  
بية وأنهت دراستها المهنية    ي ال  

 داصلة عىل درجة البكالوريوس   

م القائم ع 
ّ
ي طريقة التدر س القائمة عىل التنقي ، والتعل

ة    ي النياة، إن  شغفها. ويي مدمنة كب  
بويي التدر س رسالتها    عت  ر س  

َ
األنشطة  ىل 

ي مدرستنا
م مع خ ل اللعب . ويي جز  مع الفري  ومتعلمة شغوفة وله ا السبب اختارت العمل   

ّ
مع معلمي   آخريع مع  والتفك   اإلبداعي ، والتعل

ي مدرسة الخليج الوطنية 
ي يي الهدف الرئيسي   

ي جميع المجاالت الن 
ي كمنسقة  انضمت إل المدرسة .أجل  نسي   مستوى الطلبة   

العام الماض 
ي نفس الوقت. 

 للروضة ومعلمة لصف الروضة األول   
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بية اإلس مية للصفوف   20-2منمد أبو سنينة ، رئيس قسم ال  

ي اليمع. بدأ 
ي الدراسات اإلس مية والقانون مع جامعة األدقاف   

السيد منمد أبو سنينة داصل عىل بكالوريوس   

ي عام 
ي التعليم   

ي جعل  0220ردلت    
ا بأن  المكان المناسب للبد    

ً
ي الفصول الدراسية مدمن

وأراد دائًما أن يكون   

 العالم عالًما أفضل. 

ي مدرسة جيمس المتندة من  أغسطس 
ي المدرسة األمريكية لإلبداع العلمي لمدة عام قبل أن يبدأ ردلت    

دّرس   

بية اإلس مية.  ، وهو اآلن متنّمس ل نضمام إل مدرستنا 0221  كمدرس ورئيس قسم ال  

ي  در س اللغة العربية  
ي التدر س مع كلية المدينة الجامعية بعجمان، كما دصل عىل شهادة   

ي   
دصل عىل دبلوم مهن 

كلغة  انية للتأكد مع دصول الطلبة عىل أفضل ما لديهم. هدف  الرئيس هو  عزيز فهم اإلس م ال ي يتجاهل التطرف 

 . ي من  مجتمعنا اليوم مع خ ل وسائل اإلع م المختلفة، م ل وسائل التواصل االجتماعي
 وسو  الفهم ال ي يعان 

ي أكت بر 
ي مجموعة جيمس للتعليم 0220المعلم األك ر إلهاًما للعام ”،  م اختياره 0220  

. أن  كون بصنة جيدة هو المفتاح لعقل أفضل له ا “  

ي 
ي التدريب   

ي  المفّضل لدي    Calisthenicsالسبب أمص  سنوات عدة   
ي هو السر ي وقت فراغ ، الخط العرن 

وأصبح مدرّبا ملهًما للشباب.   

 عاًما.  20للقيام ب ، كما وأن  يستمتع بلعب كرة القدم وأ ينت ل  الفرصة لتدريب الشباب دون سع الد 

ي الصفوف الدراسية ولكع أيًضا البقا 
ي ديا  . واهتمام  بها لع يتوقف عىل استخدام الل خ ال كي   

 عىل التكنولوجيا يي عىل رأس اهتماما     

  واصل مع ط ب  أينما ذهبوا. 

ا بصنبة كتاب يمكن  مع النصول عىل   كرة مجانية إل أرض الخيال وقتما يشا .  ً  كما أن  يستمتع ك   

 

ا وليس آخًرا، نود أن نشكر السيدة إيفا بيلوسوف مديرة االختبارات والسيد كيسي دوميت مدير المردلة العليا والسيد ألي   ميكيني ً ساعد س موأخ  

ي ال
ة خ ل  واجدهم    امهم و فانيهم وبصمتهم المم    سة ، مدر مدير المردلة العليا والسيدة من  دج   مساعدة مديرة المردلة االبتدائية عىل ال   

ي مس   هم المستقبلية. 
 ونتمن  لهم التوفي    

 

ا بالنجاح. ا نتطلع دعمكم الدائم لنا ونتمن  لكم عامً 
ً
ا مليئ

ً
 دراسًيا جديد

 

 
 غدير أبو شمط

 مديرة المدرسة

 

ي المسجل لدينا بانتظام
ون  ة باستمرار . يرج   صفح بريدكم اإللك    .م دظة : سيتم  نديل ه ه النشر

(2إصدار رقم )                                                                                                                                           0202يوليو  21الخميس   

0202-0202مستجدات العام الدرايي   


