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...الحقًا …
اجتماعاتًتقديمًالمعلوماتً ً
سيتمًإجراءًاجتماعاتًتقديمًالمعلوماتً يومً
األربعاءًالموافقًً10مايوًلطالبًالصفً
الخامسًالمنتقلينًللصفًالسادسً ً

اختباراتًً MAP
ستبدأًاختباراتًقياسًمستوىًتطورًالطالبً
ًMAPيومًاألحدًً14مايوًوستستمرًلمدةً
أسبوعًلطالبًالمرحلتينًاالبتدائيةًوالثانوية

اختباراتًالمرحلةًالثانوية ً
ستجرىًاختباراتًالمرحلةًالثانويةًمنًً11
ً19-يونيوًً .2017

آخرًيومًدراسيًفيًالفصلًالثالث ً
سيكونًيومًً22يونيوًآخرًيومًدراسيً
للطالبً.حيثًسيستمرًالطالبًفيًالتعلمً
حتىًبعدًانتهاءًاالمتحاناتً.

 7مايو 2017

كلمة المدير .....
أولياء األمور الكرام ،،،
سعدنا كثيرً ا بالفعاليات التي أقيمت لالحتفال باليوم العالمي في قسم رياض األطفال األسبوع الماضي.
حيث قام الطالب بتبادل الزيارات بين الصفوف والتي أعدّت لالحتفاء بثقافات وتقاليد الدول المختلفة.
كما احتفل طالب الروضة بـ " نجم األسبوع" في إذاعتهم المدرسية ،و قد أسعدنا حضور أهالي
الطالب الحائزين على اللقب في كل فصل.
علمًا بأن طالب الروضة مشغولون حاليًا في التدرب على احتفاالت نهاية الفصل.
كما أود أن أُشيد بالحضور الجيد من قبل أولياء األمور لالجتماعات التي أقيمت لتقديم المعلومات
الالزمة حول انتقال أبنائهم من الصف الثامن إلى التاسع ،حيث سيبدأ الطالب في التخطيط للمرحلة
الثانوية .إننا فخورون بطالب الصف الثامن ،حيث أنهم يعتبرون ً
مثاال يُحتذى به لمن يصغرونهم س ًنا
ً
في المدرسة .هم اآلن في مرحلة انتقالية يعملون فيها بجد وانضباط ليُصبحوا رجاال يافعين تملؤهم
الثقة وتنمو لديهم المهارات القيادية.
كما قام طالبنا األسبوع الماضي بجمع التبرعات لحملة عطايا التي يُنظمها الهالل األحمر اإلماراتي
من خالل عدد من الفعاليات واألنشطة .حيث جمعت المدرسة مبل ًغا يُقارب  40ألف درهم .وسنقوم
الح ًقا في هذا األسبوع باالحتفال بمناسبة حق الليلة – ليلة النصف من شعبان .هناك العديد من
الفعاليات الرائعة بانتظاركم !
كما سيشهد األسبوع القادم ،البدء باختبارات  MAPللفصل الدراسي الثالث .نتمنى أن يتفهم طالبنا
أهمية هذه االختبارات حيث أنها س ُتحتسب في درجات تقرير نهاية العام للطالب ،والتي قام المعلم
الخاص بابنكم بإخباركم بأفضل الطرق للتدرب عليها.
أتقدم بالشكر الجزيل على دعمكم لجميع الفعاليات واألنشطة .فلوال دعم األهالي الرائعين مثلكم ما
كانت مدرستنا لتكون رائعة .كم نحن محظوظون بوجودكم معنا !
مع أطيب األمنيات
السيد /جون كونوي
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مستجداتًالتعلمًالرقمي
جيمس  Maker Dayفي أبوظبي
يوم السبت  29إبريل ،شارك  16طالبا ً من الصفوف  8-4باإلضافة لستة من موظفي األكاديمية في في أول فعالية لـ  GEMS Maker Dayوالتي أُقيمت
في مدرسة جيمس األمريكية.
تصدّرت األكاديمية محطات االبتكار التي تركز على عدد من البرامج الرقمية المختلفة .حيث تعلّم الطالب مؤخرً ا ،عن برنامج الترميز السريع ( Swift
 ، )Codeوقدموا للزوّ ار الفرصة ال ستخدام لغة الترميز السريع ،في تحد صغير معين يتطلب منهم تجريب البرنامج بأنفسهم.
وجدي ٌر بالذكر ،أنّ ركن التصوير باستخدام الشاشة الخضراء أتاح الفرصة للجميع اللتقاط صورهم في أي مكان يرغبوا أن يكونوا فيه من باريس الى
القمر .باإلضافة إلى ذلك ،فقد عرض عدد من الطالب أعمالهم في برنامج الليجو لبرمجة الروبوتات.
كما أتاحت تجربة بعثات جوجل االستكشافية الفرصة للجميع إلجراء رحالت ميدانية افتراضية في أماكن متنوعة مثل جزيرة بورنيو والنظام الشمسي.
كان لدينا أيضا مركز للتكنولوجيا ( (makerspaceو زوايا إبداعية ،والتي قدمت العديد من األنشطة المختلفة للعائالت للمشاركة فيها ،بما في ذلك
( )Peel’n’Paintو تحدي الطائرة الورقية .كما قام معلمو أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين بعرض األعمال المبتكرة التي قاموا بإعدادها وعرضها في
المدرسة مع إشراك الطالب خالل تعملهم خارج الصفوف الدراسية.
نشكر ً
كال من األساتذة جيمس وراي وكورتيناي وكريستينا وماجز على دعمهم للطالب ،كما نشكر طالبنا على حسن تمثيلهم للمدرسة و كونهم سفراء
رائعين لألكاديمية !

المخيماتًالصيفية ً
بالتعاون مع  iDللتكنولوجيا ،نقدم لكم مخيمات التكنولوجيا الصيفية الحصرية في دبي هذا الصيف .تعتبر هذه هي المرة األولى التي تقدم فيها
شركة  iDمخيمات صيفية خارج الواليات المتحدة ،حيث أنها تعتبر من رواد تقديم المخيمات التكنولوجية لتعليم (العلوم والتكنولوجيا،
والهندسة والرياضيات) في الجامعات مثل ستانفورد و جامعة كاليفورنيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد وكولومبيا وإيموري .حيث
ستعقد الدورات في أكاديمية جيمس نيشن لمدة ثمانية أسابيع ابتداء من  2يوليو للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  17-7سنة .سيتم القبول
على أساس األسبقية في التسجيل ،نظرً ا لمحدودية المقاعد التي تبلغ  40مقعدًا فقط أسبوعيًا لضمان مجموعات صفية صغيرة .للمزيد من
المعلومات ،يرجى االطالع على الرابط http://idtech.com/dubai

www.zayedacademy.ae/boys
www.gemseducation.com

مبادرةًعطاياًفيًأكاديميةًالشيخًزايدًالخاصةًللبنين ً
قامت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين برعاية المعرض
الخيري "عطايا" و الذي تنظمه هيئة الهالل األحمر
اإلماراتي سنو ًيا ،تحت رعاية  /سمو الشيخة شمسة بنت
حمدان آل نهيان ،لجع التبرعات الخيرية وذلك من خالل العديد
من الفعاليات المدرسية واألنشطة المتنوعة.

القيمةًلشهرًمايوًهي
الوسطيةً

محاضرةًمؤسسةًشبابًاإلمارات ً
في إطار دعم القيمة المستهدفة لهذا الشهر وهي الوسطية،
قام عضو من مؤسسة شباب اإلمارات بإلقاء محاضرة
لطالب الصف الثامن عن كيفية إنفاق المال بشكل معقول.
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إعادة التسجيل
نود أن نشكركم على اهتمامكم بإعادة التسجيل في أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين عبر اإلنترنت للعام الدراسي القادم  ، 2018–2017كما نود إعالمكم
أنه بإمكانكم دفع رسوم حجز المقعد  %5لدى قسم المحاسبة .إن دفع رسوم الحجز يضمن مقعداً دراسيا ً البنكم في األكاديمية للسنة ا لدراسية القادمة وسيتم
خصم المبلغ من إجمالي قيمة الرسوم الدراسية .ونظراً للطلب المتزايد على التسجيل من خارج األكاديمية على بعض المراحل الدراسية ،فإننا نحثكم على
دفع رسوم حجز المقعد في أقرب وقت ممكن تجنبا ً لفقدان المقعد .إن الطالب الذين لم يقوموا بحجز مقعد لهم للعام الدراسي القادم من الممكن أن يتم منح
مقاعدهم لطالب آخرين والذي نأمل تفادي حدوثه.

بإتمامكم دفع رسوم حجز المقعد ،سيتم تأكيد أعداد الطالب الحاليين العائدين العام القادم ،وبالتالي إعطاء الفرصة للطالب على قوائم االنتظار باالنضمام
لألكاديمية وطمأنة ذويهم بحصول ابنهم على مقعد للعام الدراسي القادم .ولن نتمكن من تحقيق ذلك إال بتعاونكم معنا.
نشكركم لتعاونكم الدائم معنا ،كما نرحب بكم مجددًا في شهر سبتمبر القادم.

فريق النخبة للسباحة – بطولة جمعية أبوظبي الدولية الرياضية
للسباحة

تهنئة حارة لجميع أعضاء فريق النخبة للسباحة في السباحة الذين شاركوا في
بطولة جمعية أبوظبي الدولية الرياضية للسباحة في بداية هذا الشهر .حيث خاض
الطالب تجربة ناجحة للغاية.
كما حقق فريق ) (U14للتتابع ،المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية.

احتفال طالب الروضة في األكاديمية باليوم العالمي الخميس الماضي
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