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النـــشـــرة المدرسـيــة

العدد  21 16مايو 2017

…الحقاً…
اختبارات MAP
سيستمر إجراء اختبارات قياس مستوى تطور أداء
الطالب  MAPهذا األسبوع للمرحلة اإلبتدائية.

احتفاالت نهاية الفصل الثالث لمرحلة الروضة
وورش العمل
سُتجرى احتفاالت نهاية الوحدة لصفوف الروضة
األولى يوم الخميس الموافق  25مايو ،سيتم اإلعالن
قريبًا عن ورش العمل للمراحل المبكرة.

احتفاالت التكريم
س ُيجرى االحتفال التكريمي لطالب المرحلة االبتدائية
في األول من يونيو ،أما لطالب المرحلة الثانوية
فسيكون يوم  8يونيو ،كما سيُجرى احتفال البرنامج
العسكري يوم  31مايو.

اختبارات المرحلة الثانوية
ستبدأ اختبارات المرحلة الثانوية في  4يونيو.

اخر يوم دراسي في الفصل الثالث
سيكون يوم  22يونيو آخر يوم دراسي للطالب ،مع
ذلك سيستمر الطالب في تعلم الدروس الجديدة حتى
بعد انتهاء االمتحانات.

كلمةًالمديرً.....
أولياء األمور الكرام،،،
أود أن أبدأ بتوجيه الشكر لجميع من ساهموا بدعم مدرستنا بحضورهم الحتفاالت شهر مايو
التي جرت األسبوع الماضي ،كان طالب مرحلة الروضة والصف األول متحمسين جداً ألداء
فقراتهم على مسرح األكاديمية أمام عدد كبير من أولياء األمور المبتهجين.
بدأنا هذا األسبوع بإجراء الجولة الثالثة من اختبارات قياس مستوى تطور أداء الطالب MAP
لهذا العام ،و ُتشير النتائج األولية لوجود تقدم ملحوظ في مستوى معظم الطالب ،نأمل بأن
يستمر هذا التقدم كذلك في امتحانات نهاية العام التي سيبدأ بها طالب المرحلة الثانوية قريبًا.
كما ستقوم المدرسة بتنظيم إفطار رمضاني لطالب الصفوف من  8 - 6وذلك يوم  7يونيو
 .2017وبحلول شهر رمضان المبارك ،فإنه سيتم تعديل ساعات الدوام المدرسي لضمان
تعليم متوازن و تجربة تعلمية ممتعة .حيث سيستمر المدرسين بإعطاء الدروس حتى  22يونيو
 ،لذا من المتوقع استمرار الطالب بالحضور إلى المدرسة حتى ذلك التاريخ .أحيا ًنا تطرق
مسامعي بعض العبارات من بعض الطالب و أولياء األمور مثل " ال يوجد أي مستجدات في
األسبوع األخير من العام الدراسي"  ،إن هذا غير صحيح ،ففي أكاديمية الشيخ زايد الخاصة
للبنين ،توجد في كل يوم تجربة تعلمية قيّمة ،وسيستمرالطالب في تلقي الدروس حتى الساعة
 12:45ظهرً ا من يوم الخميس الموافق  22يونيو.
من المفترض أنكم قد استلمتم رابطين إلكترونيين الستبياني أولياء األمور ،األول من مجلس
أبو ظبي للتعليم والثاني من جيمس .من المهم ج ًدا أن يقوم أكبر عدد من أولياء األمور بتعبئة
هذين االستبيانين .حيث لن يستغرق استبيان جيمس أكثر من  5دقائق ،بينما قد يستغرق
استبيان المجلس وق ًتا أطول بقليل .سنكون ممتنين لكم للغاية إذا استطعتم تخصيص جزء من
وقتكم لملئ هذه اإلستبيانات .علمًا بأن كال اإلستبيانين متوفرين باللغتين العربية واإلنجليزية.
يُرجى منكم إعادة تسجيل ابنكم و دفع رسوم حجز المقعد بأسرع وقت ممكن ،إذا لم تكونوا قد
قمتم بذلك بعد ،فلقد استلمنا الكثير من طلبات التسجيل التي تفوق توقعاتنا ولدينا الكثير من
الطالب على قوائم اإلنتظار لمعظم الصفوف ،لذلك ال يمكننا ضمان مقعد البنكم إذا لم تكونوا
قد قمتم بإعادة التسجيل ودفع رسوم حجز المقعد حتى اآلن.
لكم منا جزيل الشكر على دعمكم المعهود لنا
مدير المدرسة
جون كونوي
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إعادة التسجيل
نشكر كل من تقدم بطلب إعادة التسجيل عبر اإلنترنت للعام الدراسي .2018-2017
نود أن نحيطكم عل ًما بأنه يُمكنكم اآلن القيام بدفع رسوم حجز المقعد وهي  ٪5من الرسوم السنوية لدى قسم الحسابات،
والتي سيتم خصمها من مجمل الرسوم  .لذا يُرجى االحتفاظ بإيصال الدفع لضمان مقعد البنكم في العام المقبل.
و نظرً ا لإلقبال المتزايد على التسجيل من قِبل الطالب الجدد في بعض الصفوف  ،فإننا نوصي بدفع رسوم حجز المقعد في
أقرب وقت ممكن .بالنسبة للطالب الذين لم يدفعوا رسوم حجز المقعد حتى اآلن ،قد يتم حجز مقاعدهم لطالب آخرين،
وهذا ما يؤسفنا حدوثه.
نود أن نلفت انتباهكم أنه لن يتم قبول رسوم حجز المقعد مالم يتم دفع الرسوم المستحقة عليكم للعام الدراسي الحالي.
إن إتمامكم لدفع رسوم حجز المقعد ،يعني تأكيد أعداد الطالب الحاليين العائدين العام القادم ،وبالتالي إعطاء الفرصة
للطالب الجدد على قوائم االنتظار لالنضمام لألكاديمية و طمأنة ذويهم بحصول ابنهم على مقعد للعام الدراسي القادم .ولن
نتمكن من تحقيق ذلك إال بتعاونكم معنا.
نشكر لكم دعمكم المستمر لألكاديمية و نتطلع للترحيب بكم م ً
ُجددا في شهر سبتمبر المقبل.

المخيمات الصيفية
بالتعاون مع  iDللتكنولوجيا نقدم لكم مخيمات التكنولوجيا
الصيفية الحصرية في دبي هذا الصيف .تعتبر هذه هي المرة
األولى التي تقدم فيها شركة  iDمُخ ّيمًا خارج الواليات المتحدة،
حيث أنها تعتبر من رواد تقديم المخيمات التكنولوجية في كل من
(العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) في جامعات مثل
ستانفورد ،جامعة كاليفورنيا ،و معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،
هارفارد ،كولومبيا وإيموري .س ُتعقد الدورات في أكاديمية جيمس
نيشنز لمدة ثمانية أسابيع ابتدا ًء من  2يوليو ،للطالب الذين تتراوح
أعمارهم بين  17-7سنة .سيتم القبول على أساس األسبقية في
ً
مقعدا فقط أسبوعيًا
التسجيل  ،نظرً ا لمحدودية المقاعد التي تبلغ 40
لضمان مجموعات صفية صغيرة  .للمزيد من المعلومات ،يرجى
االطالع على هذا الرابط http://idtech.com/dubai

استبيان جيمس ألولياء األمور
بنا ًء على البريد اإللكتروني الذي تم إرساله األسبوع
الماضي ،نود تذكير أولياء األمور بتعبئة استبيان
مستوى رضا أولياء األمور.
 http://bit.ly/2oQqkSDباستخدام الرابط:
إننا فخورون بإنجازاتنا في األكاديمية وسنواصل
العمل بها؛ كما نقدر مالحظاتكم ونتطلع لسماع
آرائكم.

الكشك الخيري لشراب الليمون للصف الثالث
سيقوم طالب الصف الثالث بجمع التبرعات يومي  22و  23مايو
لصالح الهالل األحمر .حيث سيتم دعوة طالب الصفين الثالث و الرابع
لشراء كوب بارد من عصير الليمون بقيمة  5دراهم خالل فترة الغداء.
ُيرجى الحضور ودعم المنظمين .
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زيارة الخطاط ضياء عالم

القيمة لشهر مايو هي
الوسطية

شارك طالب الصفوف من  8-6في محاضرة
وورشة عمل مع الخطاط العربي المتميز ضياء
عالم

احتفاالت طالب الروضة الثانية
احتفاالت حق الليلة
مشاركة الطالب في احتفاالت حق الليلة
في األكاديمية
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