النـــشـــرة المدرسـيــة

العدد التاسع

 25يناير 1027

الحقًا …
اجتماعات متابعة مستوى الطالب
ستقام اجتماعات أولياء األمور لمتابعة
مستوى الطالب يومي الثالثاء و األربعاء
 71-71يناير .و عليه سينتهي الدوام
المدرسي لجميع الطالب يوم الثالثاء عند
تمام الساعة  73:21ظهرا .
ملتقى أولياء األمور
سيقام ملتقى أولياء األمور و ورش
العمل في تاريخ  72يناير 7102

األسبوع الترحيبي
ستقيم المدرسة أسبوعا ترحيبيا خالل
شهر فبراير ألولياء األمور الجدد .سيتم
اإلعالن عن تفاصيله الحقا.
..............................................
التسجيل لألنشطة الالصفية يبدأ يوم
األحد
سيتم التسجيل لالشتراك باألنشطة
الالصفية لهذا الفصل عبر االنترنت،
حيث سيتم إرسال رسالة ألولياء األمور
عبر البريد اإللكتروني يوم األحد 01
يناير .يرجى الضغط على الرابط المرفق
بالبريد اإللكتروني و اتباع الخطوات
لتسجيل ابنكم.

كلمة المدير ........
أتمنى أن يكون عام  7102عاما سعيدا مزدهرا لجميع أولياء األمور ،وال يسعني التعبير عن مدى
سروري بالسلوك اإليجابي لطالبنا الرائعين خالل األسبوع األول من عام  7102في أكاديمية الشيخ
زايد الخاصة للبنين.
إن مدرستنا في ازدهار مستمر ،وفي سعينا للتركيز على التطوير األكاديمي نطمح أن يكون الفصل
الدراسي الثاني حافال بالمزيد من التطورات.
سيتم اإلعالن قريبا عن خططنا لفعاليات اليوم الرياضي ،وكذلك أولى مسابقات السباحة و هناك أيضا
مجموعة من الطالب األكبر سنا سيسافرون إلى فرنسا في شهر مارس في رحلة التزلج األولى من
نوعها في أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين.
كما يسعدني أن أبلغكم بأننا قد بدأنا بعملية اعتماد المناهج األمريكية للمدرسة ،وقد حصلنا على "درجة
األهلية" كخطوة أولى للحصول على االعتراف األكاديمي من قبل جمعية نيو إنجالند للمدارس
والكليات ،حيث أعجب وفد الجمعية بمن قابلوا من الطالب وأولياء األمور ،كما علّق الوفد بقولهم أنّ
ما شاهدوه في المدرسة يوحي بثبات ورسوخ لمدرسة عمرها أكثر من أربعة فصول دراسية فقط.
و قد سعدت كذلك بردود أولياء األمور على استطالع الرأي الخاص بالمدرسة حيث كان  %01من
اآلباء ما بين موافق إلى موافق بشدة حول كل فئات االستطالع.
يسرني االعتماد على دعمكم والذي ستصبح بفضله مدرستنا األفضل دائما.
أ.جون كونوي

يرجى المالحظة بأن جميع األندية
سيكتمل حجزها بسرعة ،وسنقوم بعد ذلك
باستخدام قائمة االنتظار و إرسال بريد
إلكتروني لتأكيد حجز مكان البنكم  ،أو
عن طريق االتصال الهاتفي في حال كان
هناك مشكلة في طلب التسجيل.
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اآليباد:
…الحقًا …
ورشة عمل بعنوان تعال واقرأ لنا !!!
نتشرف مجدداً بدعوة أولياء أمور طالب
الروضة األولى والثانية والصف األول لزيارة
صفوف أبنائكم والقراءة لهم ،وذلك يوم
األربعاء الموافق  21يناير  ،1027بإمكانكم
إختيار قصة تتعلق بالوحدة التي يدرسها طفلكم
حاليا ً وقراءتها باللغة العربية أو اإلنجليزية .في
حال عدم توفر كتاب لديكم يُمكنكم أخذ أحد
الكتب من الفصل.
ستكون المواعيد لطالب صفوف الروض من
 21:20- 21:00ظهرًا وللصف األول من
 21:25 -21:25ظهرًا.
إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات يرجى
التواصل مع معلمة الفصل عبر البريد
اإللكتروني.

تم التأجيل إلى موعد آخر سيتم
إعالمكم به الحقًا!
.......................................................
ورشة عمل ألولياء أمور طالب المراحل
المبكرة

سيعقد االجتماع الثالث لورشة عمل
ألولياء أمور طالب المراحل المبكرة
وذلك يوم األربعاء  52يناير 5102
سنقوم بتزويدكم بالتفاصيل الحقاً ،يرجى
منكم حفظ الموعد في األجندة الخاصة بكم.

بالنسبة للطالب الذين قاموا بشراء جهاز اآليباد خالل شهر ديسمبر ،فمن المتوقع استالمه قريبًا .سيتم
تسليم األجهزة للطالب في حال وصولها في أقرب وقت ممكن.

تحديث التعلم الرقمي واإلبتكار:
خالل هذا الفصل سيبدأ طالب الصفوف  8-6باكتشاف عالم الكود البرمجي ،سيتعلم الطالب كيفية عمل
الكود بأنفسهم باستعمال برامج أبل التي يستخدمها الخبراء في معظم التطبيقات الحالية.
يُعتير تعلم الكود مفيد ج ًدا ،فهو موجود في كل شيء من حولنا تقريبًا .فعندما تضع مفاتيحك لتشغيل
السيارة فإن المفتاح يعمل بكود معين مع المحرك لتشغيله وعندما تطلب بيتزا عن طريق اإلنترنت فإن
كود معين يعمل على طلبك ،وكذلك عند استعمالك ألي تطبيق فإن كود اخر يسمح لك بمشاركة الرسائل
والصور.
خالل األشهر القليلة القادمة ،سيعمل الطالب مع مدربي التعلم الرقمي للتعرف على المفاهيم الرئيسية
الالزمة لتعلم الكود البرمجي ،و محاولة عمله بأنفسهم.

قادة التعلم الرقمي للصفوف :8-4
تم إعالم طالب الصفوف  8-4في اإلذاعة المدرسية هذا األسبوع عن تجربة قيادية شائقة ،حيث
ستُتاح الفرصة الثنين من الطالب من كل صف ليكونوا قادة التعلم الرقمي يُقدمان المساعدة للطالب و
لمدربي التعليم الرقمي كما تشمل مسؤولياتهم على :اختبار و مراجعة التجهيزات والتطبيقات الحديثة،
وتقديم التدريب و مشاركة مهاراتهم مع الطالب والمعلمين ،باإلضافة إلى إدارة العروض التقديمية
خالل اإلذاعة المدرسية ومهام أخرى.
يجب على الطالب تعبئة نموذج الطلب وتفديمه حتى تاريخ  66يناير  6102على أن تبدأ المقابالت
الختيار القادة خالل شهر فبراير.

..........................................
ملتقى أولياء األمور وورش العمل
سيتبع ملتقى أولياء األمور الذي يقام
شهريًا ،ورش عمل تتضمن كيفية مساعدة
ابنكم في الدراسة في البيت وما تعنيه
الواجبات المدرسية وأهميتها بالنسبة له.
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Lالمتطوعونًالمتطوعونًفيًأكاديميةًالشيخًزايدًالخاصةًللبنين
قامت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين بتخصيص شهر لجمع التبرعات لصالح الهالل األحمر ،حيث استقبلت التبرعات من عائالت
الطالب في المدرسة.

أسبوعًترحيبيًفيًاألكاديميةً ً
تم تخصيص األيام من  1فبراير وحتى  0فبراير
كأسبوع للترحيب باألهالي ممن ليس لديهم أبناء
في األكاديمية في خطوة لتشجيعهم على تسجيل
أبنائهم لدينا.
حيث ستتوفر لهم فرصة رؤية المدرسة عن كثب
ومشاهدة التجارب التعلمية الرائعة التي يتمتع بها
طالبنا في أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين.
يرجى إخبار من تعرفونه من أولياء األمور
الراغبين بانضمام أبنائهم لنا عن هذه األيام .حيث
ستكون هناك حصص تعريفية من  0011صباحا
وحتى  01011صباحا مع إعطائهم فرصة للقيام
بجوالت تعريفية في أنحاء األكاديمية وإعطائهم
وقت إلجابة أي استفسار لديهم .للحجز يرجى
التواصل مع األستاذة ندى منسقة العالقات مع
األهل.

القيمةًلهذاًالشهرًفيًبرنامجًهويتيًًفيًأكاديميةًالشيخًزايد
الخاصةًللبنينًهي

المسؤولية

مسابقةًالرياضياتًالدوليةًللمتفوقينًوالمبدعينً
في الفصل الماضي ،قام  01طالبا من برنامج "المتفوقين والمبدعين" بالمشاركة في
مسابقة الرياضيات الدولية والتي تم إجراؤها من قِبل جامعة ووترلو في كندا ،حيث
تنافس طالبنا مع طالب من الصين والهند وأميريكا وانجلترا ليتم اختيار المحترفين في
الرياضيات من جميع أنحاء العالم ،كانت المسابقة مقسمة إلى قسمين في مدة زمنية
قدرها ساعتان .بذل طالبنا أقصى جهدهم في هذه المسابقة ،لكننا نود أن نخص بالذكر
الطالب عبد هللا شمس في الصف  ،6Aعلى ما بذله من مجهود في المسابقة حيث تم
تصنيفه ضمن أفضل  %71من الطالب المشاركين في المسابقة فله منا كل الشكر
والتقدير.

كذلك كان الطالب أحمد المنصوري من الطالب األحسن أداء .أشكر جميع الطالب المشاركين على أدائهم الجيد ،حيث كانت هذه المحاولة األولى
لطالبنا ونتطلع للمزيد من التقدم في المرات القادمة.
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