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HIGHLIGHTS 
OF THE 

MONTH

#BeABuddyNotABully 
Campaign
#BeABuddyNotABully 
Campaign

Grade 5 
Present their 

PBL Project 
to Parents..

NGS Students 

Complete X3 

Dubai Junior 

Triathlon..

QIAsS Department 

Holds Arabic 

Calligraphy 

Competition..

NGS Student 

Leaders Record 

a Message About 

Security 

Procedures..

NGS Flag 
Day 

Celebrations 
2019..

 NGS Students 

take part in 

“Ultimate Move

 Challenge” 

at Motiongate..

Grade 6 and 7 
Students Complete 

dubai Student 

Well Being 
Census from 

KHDA..

Introducing the 

NGS Learner 

Profile..

National Day 
Celebrations at NGS
National 
Celebrations at NGS

Inclusion Tips 

From the Head 

of Inclusion,

Ms. Pallavi 

Mallick
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Grade 6 & 7 Students Complete dubai Student 
Well-being Census from khda
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المجلة ا�خبارية
نوفمبر | ٢٠١٩

أهم أحداث 
الشهر 

حملة كن صديقًا 
وال تكن متنمرًا

حملة كن صديقًا 
وال تكن متنمرًا..

تقديم ملف المتعلم 
لمدرسة نكست 

جينيريشن..

طالب مدرسة نكست 
جينيريشن يكملون 

سباق ترياثلون 
الصغار X3 دبي..

أقام قسم اللغة 
العربية مسابقة 

الخط العربي..

شارك طالب مدرسة 
نكست جينيريشن 

في "تحدي 
الحركات الصعبة" 

في موشن جيت..

قيام طلبة الصف 
الخامس بعرض 

مشاريعهم العلمية 
على أولياء ا�مور..

قام قادة طالب المدرسة 
بتسجيل رسالة إلى 

جميع أولياء ا�مور حول
ا�جراءات ا�منية..

طالب الصفين 
السادس والسابع يُكملون 

إجراء المسح الشامل 
لجودة حياة الطلبة بدبي 
المقرر من هيئة المعرفة 

والتنمية البشرية..

احتفاالت يوم العلم 
في 

مدرسة نكست 
جينيريشن..

نصائح من رئيس 
قسم الدمج، 

السيدة 
باالفي ماليك



قرأت طالبات الصف الســادس رواية للعثور على الطعام الذي تناوله "بد" من بداية إلى نهاية القصة. في البداية، تناول "بد" طعامًا 
مــن مطابــخ خيريــة، و تنــاول طعامًا كان قــد تلقاها من غرباء، أوما كان يجده في صناديق قمامة ا¨خرين. مع تقدم القصة، 

أصبح يأكل مع عائلة تُظهر له كيف يكون ســعيًدا. ومع نهاية القصة، أخذ يأكل في مطعم فاخر مع
 أشــخاص كان يبحث عنهم منذ وفاة والدته. كان على الطلبات البحث عن وصفات تقليدية من الفائض العظيم ومن 

ثــم إعــداد الطعام. بعض الوصفات التي قدمها الطالب هي: 
فطيرة البطاطا الحلوة، رغيف اللحم، البطاطس المهروســة، البامية، يخنة الفطر، عصير التفاح. 

من المهم أن نعمل على وضع ثقافة مدرســية كاملة في مدرســة نكســت جينيريشن تتوافق لقد كانت تجربة لذيذة للغاية وكان من الممتع رؤية التدريب العملي على التعلم للطالبات المشــاركات.
مــع الرؤيــة وتوقعاتنا الكبيرة لجميــع أبناءنا الطلبة. فبينما لدينا معايير أكاديمية عالية 

لجميــع الطلبــة، فإننا ملتزمــون برعايتهم وتطويرهم بالصورة التي نريدهم بها، وبما يضمن 
أن البيئــة التعليميــة لدينا تعمل على دعم تربيتهم.

يجب أن تدعم التقييمات واالختبارات عملية التعليم في الفصول الدراســية والذي ســتتيح 
للطــالب أن يكونــوا مواطنيــن عالميين ناجحين. لتعزيز هذا، قمنا باعتماد ملف تعريف 

المتعلم التالي والذي يعكس التزامنا بالركن ا�ول من التربية ا�خالقية (الشــخصية 
وا�خــالق). نحــن نعتقــد أن هذا ضروري لطالبنا ليتمكنوا من مواكبة القرن الثاني 

ملف المتعلمين

االبتكار:
عن أبي هريرة - رضي اÄ عنه - أن رســول اÄ صلى اÄ عليه وســلم قال: «من دعا إلى 

هدى كان له من ا�جر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شــيًئا ومن دعا إلى 
ضاللة كان عليه من ا�ثم مثل من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شــيًئا» صحيح مســلم

 
نســتطيع مواجهة اخملاطر باســتخدام إبداعاتنا ومهارات تفك�نا النقدي للتفك� بنطاق أوســع.

 

ش

التفاؤل:
ععن أبي هريرة - رضي اÄ عنه - أن رســول اÄ صلى اÄ عليه وســلم قال: "ال ِطَيَرَة وخيرها الفأل".

نحن ســعداء؛ ولدينا منو عقلي يتمتع باملرونة عند مواجهة العقبات.

المواطنة الصالحة:
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس" آل عمران ١١٠  "ُكنتـُـْم َخْيَر أُمَّ

نحــن نفهــم أن الظلــم موجود؛ نحن ندير وندعم التغي� والعدالة.

التعاطف:
قال رســول اÄ صلى اÄ عابه وســلم: "ال يؤمن أحدكم حتى يحب �خيه ما يحب لنفســه" (البخاري)

يمكننا أن نضع أنفســنا في موضع ا¨خرين وأن نتصرف بإيجابية بعقلنا وقلبنا وروحنا.

الوعي الذاتي:
(حاِســبوا أنفَســكم قبل أن تُحاَسبوا) عمر بن الخطاب

.Äنعمــل علــى التنظيــم الذاتــي ويمكننا الدفاع عن مصالحنا واحتياجاتنا وأهدافنا وأحالمنا. مع التذكر دومًا أننا محاســبون أمام ا

العالقات:
(الَ تقاطعوا والَ تدابروا والَ تباغضوا والَ تحاســدوا) حديث

(َوُهــَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْلأَْرِض) ا�نعام ١٦٥

نحن نتفهم المســؤوليات في إنشــاء عالقات محترمة وآمنة ومتبادلة مع أنفســنا وا¨خرين والبيئة. 

الحفاظ على عالقات جيدة هو جزء من كونك مســلمًا جيداً.

تقديم ملف المتعلمين لدى مدرسة نكست جينيريشن



احتفاالت يوم العلم في مدرسة نكست جينيريشن
في مدرســة نكســت جينيريشــن نحتفل كل عام بيوم العلم مع جميع طالبنا وأعضاء الهيئة التدريســية. 

وقد أُقيم احتفالنا الســنوي لهذا العام في الثالث من نوفمبر حيث اجتمعت المدرســة بأكملها في 
الســاحة، وتم رفع علم ا�مارات عاليًا في تمام الســاعة ١١ صباحًا حفاوًة بهذا اليوم. 

يمكنكم مشــاهدة الصور ومقاطع الفيديو على قنوات التواصل االجتماعي لدينا!

التعدد والشمولية:
(َوَجَعْلَناُكْم ُشــُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعارَُفوا) الحجرات ١٣

نحن أفراد فخورون مبعتقداتنا وهويتنا ونح�م ونقدر الهويات الفريدة والقصص �ولئك الذين نتشــارك معهم العا�.

المثابرة:
اِبِريَن) البقرة ١٥٣ َلاِة � إِنَّ اللََّه َمَع الصَّ ْبِر َوالصَّ ِعينُوا ِبالصَّ (يَا أَيÚَها الَِّذيَن آَمنُوا اْســتَ

اِبِريَن (١٥٥) الَِّذيَن إِذا أَصابَْتُهْم ُمِصيَبٌة قالُوا إِنَّا ِللَِّه  ــِر الصَّ )َولََنْبلَُونَُّكْم ِبشــيء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اْلأَْمواِل َواْلأَْنُفِس َوالثََّمراِت َوبَشِّ
َوإِنَّــا إِلَْيــِه راِجُعــوَن (١٥٦) أُولِئــَك َعَلْيِهْم َصَلواٌت ِمْن رَبِِّهْم َورَْحَمٌة َوأُولِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن (١٥٧(( البقرة ١٥٥-١٥٧

نحــن نبــذل جهــوداً متواصلة لتحقيــق أهدافنا والقيام بعمل جيد وإن صعب إنجازه.  نحن نتمتع بالمرونة.



شارك طالب مدرسة نكست 
جينيريشن في "تحدي الحركات 

الصعبة" في موشنجيت

قيام قسم اللغة العربية بمسابقة 
الخط العربي

أقام قســم اللغة العربية مســابقة للخط العربي على مستوى 
المدرســة بدءاً من الصف الثاني وحتى الخامس، في كل مرحلة صفية، 
تم تكليف الطلبة بكتابة جملة باســتخدام أحد أنماط الخط العربي، وتم 

مكافأة أجل خط بهدية رمزية من القســم.

NGS Students take part in 
“Ultimate Move Challenge” 
at Motiongate
 

طالب مدرســة نكســت جينيريشــن قاموا بالمشاركة رسميًا في تحدي دبي للياقة البدنية،  
حيث قاموا باالشــتراك في تحدي الحركات الصعبة في موشــنجيت في الخامس من نوفمبر.

يمكنكم مشــاهدة الصور ومقاطع الفيديو على قنوات التواصل االجتماعي لدينا!

قام قادة طالب مدرسة نكست جينيريشن بتسجيل رسالة إلى جميع 
أولياء ا�مور

من أجل ضمان ســالمة أطفالنا بشــكل أفضل، قمنا بتعديل بروتوكوالت ا�مان الخاصة بنا فيما يتعلق بدخول المدرســة. حيث يتوجب 
على جميع الزّوار وأولياء ا�مور إما أن يقوموا بوضع شــارة أولياء ا�مور أثناء تواجدهم بالمدرســة أو أن يقوموا بتقديم بطاقة 

هوية ســارية، على أن يتم إرجاعها بمجرد مغادرتهم. تم إيصال هذه المعلومة بشــكل فعال من قبل قادة الطالب لدينا من خالل 
الفيديو الذي تمت مشــاركته مع جميع أولياء ا�مور نيابًة عن جميع الطالب. ما شــاء اÄ، نحن فخورون جداً بقادة طالبنا الذين 

يتحملون بالفعل المســؤولية ولهم أثر واضح على المدرســة والمجتمع.



حملة كن صديقًا وال تكن متنمرًا

شهر السالمة في مدرسة نكست جينيريشن
إجراءات السالمة في بركة السباحة

خــالل حصــص التربيــة الرياضية، تم توجيه الطالب في الصف  G١ - G٧  إلى
ســالمة البركة، وأكد المعلمون على أهمية ســالمة البركة قبل مغادرتهم 

للسباحة.
 We are risk-takers; we can use our creativity and critical thinking

.skills to think  the boxإجراءات السالمة في الحافلة المدرسية
كما شــارك الطالب الذين يســتخدمون الحافلة في أنشطة السالمة. خالل 

ا�ســبوع الذي يبدأ في ١٠ نوفمبر ، غادر طالب الحافلة فصلهم في الســاعة 
٢ مســاًء للمشــاركة في نشــاط سالمة الحافلة. تم ذلك وفًقا �رقام الحافالت 

(١٧ حافلــة فــي المجمــوع) وتم إخطار المعلمين باليوم الذي ُطلب فيه من 
الطالب المشاركة.

إجراءات السالمة في ملعب المدرسة
ســالمة الملعب تمت معالجة ســالمة الملعب في كل مرة 

يتــرك فيهــا الطالب للعب. كان مجلس الطالب في الخدمة أثناء 
التحقــق مــن وقت اللعب لمعرفة ما إذا كان لدى الطالب صديق 

للعب معهم وأيضًا شــارك العروض التقديمية حول كيفية 
ا�مان أثناء اللعب. كما تم مشــاركة المزيد من المعلومات 

حول تدريبات الســالمة وإجراءات التأمين مع الموظفين.

في شــهر نوفمبر تمت التوعية بشــأن التنمر والســالمة. وذلك من أجل مواصلة بناء الوعي في 
مجتمع التعلم لدينا، حيث قمنا بأنشــطة مختلفة خالل شــهر نوفمبر.

حملة "ُكن صديقًا وال تكن متنمراً" تم إطالقها عبر وســائل التواصل االجتماعي وعلى نطاق 
المدرســة وأثناء دروس التعليم ا�يجابي، حيث قام المعلمون بعمل أنشــطة أســبوعية للتوعية 

بشأن التنمرخالل شهر نوفمبر.

تزامنــت هــذه الحملــة مــع حملة يوم اللطف العالمي والذي يُصادف في ١٣ نوفمبر، حيث قام 
الطلبة والهيئة التعليمية وا�دارة بكتابة مالحظاتهم الودية على قلب أحمر كبير عبر المدرســة 

كلهــا. كانــت هــذه الحملة جــزءاً من الركن ا�ول للتربية ا�خالقية حيث نعمل على تطوير وجعل كل 
طالب فرد صادق متســامح يتمتع بالمرونة ومثابر يعكس ما بداخله ويبني إحساســًا فرديًا با�خالق 

مســتنداً إلى توقعاته الشخصية. 
ا�خصائيون االجتماعيون في المدرســة با�ضافة إلى أعضاء ا�دارة العليا قاموا كذلك ببعض 

ا�نشطة في الفصول مع الطالب وقام مجلس الطالب لدينا بالترويج لـــحملة "كن صديقًا وال تكن 
متنمــراً"  عن طريق عمل الملصقات واللوحات.

 

we ar Bud Bul

We are Buddies 
Not Bullies

We are Buddies 
Not Bullies

السالمة أوًال



يربط طالب الصف السابع واجب اللغة ا�نجليزية بحملة 
مناهضة التنّمر

مسابقة المنشد الصغير
لمنح الطلبة الفرصة للتعبير عن مواهبهم وبناء ثقتهم بأنفســهم، 

نظم قســم التربية ا�ســالمية لدينا مسابقة "المنشد الصغير". حيث أن 
مثل هذه المســابقات تُشــجع الطلبة على ا�داء وعرض مواهبهم 
أمــام الجمهــور. تم اختيار الفائزين بناء على المعايير التالية: جمال 

الصوت، الثقة، لغة الجســد، التواصل بالعين مع الجمهور وا�يقاع. ما 
شــاء اÄ، لقد اســتمتعنا حقًا بأداء المنشدين الموهوبين.

كانت الفتيات في الصف 7B يتعلمون كيفية توجيه رســالة إلى المجتمع وكيفية إنشــاء "PSA" (إعالن الخدمة العامة). كانت 
مهمتهم هي إنشــاء PSA خاص بهم حول موضوع يختارونه وقد ربطوه جميًعا بحملة BeABuddyNotABully# على مســتوى 
المدرســة وصمموا ثالث مقاطع فيديو رائعة للمجتمع تعرض تأثير البلطجة على الطالب من خالل ســيناريوهات واقعية. لقد 

قاموا بصياغة جميع مقاطع الفيديو على البرامج النصية الخاصة بهم ، وإطالق النار والتحرير ، ثم نقلوها إلى االســتوديو 
الخاص بنا وإعادة إنشــائها بمهنية ليتم نشــرها على ا�نترنت. كان هدفهم هو رفع مســتوى الوعي لدى جمهور أوســع حول 

مسألة التنمر في المدارس.

احتفاالت مدرسة نكست جينيريشن باليوم الوطني ٢٠١٩
قمنــا باالحتفــال باليوم الوطني الســنوي في ٢٨ نوفمبر. حيــث احتفلنا بالتقاليد والثقافة ا�ماراتية وتعلمنا كيف نمت دولة 

ا�مارات العربية المتحدة إلى دولة مختلفة وحديثة تتماشــى اليوم مع الركن الثالث في التربية ا�خالقية. حيث اســتمتعنا أيضًا 
بالعديد من العروض الطالبية، ورقصات اليوال والعّيالة، ونقوش الحناء، والطعام الشــعبي، وفنون ا�طفال والحرف اليدوية 

وغيرها من ا�نشــطة التقليدية لجميع الطالب تماشــيًا مع الركن في الرابع التربية ا�خالقية. كما كان �ولياء ا�مور وموظفوا 
المدرســة من هيئة تعليمية وإدارية دوراً في هذه ا�نشــطة. احتفاالتنا باليوم الوطن هي دائمًا نقطة جذب كبيرة للمجتمع من 

حولنا وقد اســتمتعنا جميعنا وÄ الحمد. لذا نود أن نتقدم بالشــكر الجزيل إلى فريق رابطة أولياء ا�مور وكافة أولياء ا�مور الذين 
ســاهموا با�عداد لهذه الفعالية لهذا العام.



طالب صفوف السادس والسابع يُكملون إجراء المسح الشامل لجودة 
حياة الطلبة بدبي المقرر من هيئة المعرفة والتنمية البشرية

االجتماع ا�ول �ولياء ا�مور والمعلمين والطلبة
الحمد Ä، اســتضفنا بنجاح االجتماع ا�ول �ولياء ا�مور والمعلمين والطلبة لهذه الســنة، وذلك في يومي ا�ربعاء 13 نوفمبر 
والخميس 14 نوفمبر. حيث قمنا بتوجيه الدعوة إلى أولياء ا�مور وأطفالهم لحضور ا�جتماع وشــجعناهم على الحضور برفقة 

أبنائهــم وبناتهــم حتــى يكونــوا جزءاً من المحادثة فيما يتعلق برحلــة التعلم الخاصة بهم. كما قمنا بتجربة نظام جديد لحجز 
المواعيد أيضًا في بعض من المراحل الصفية في المدرســة. وعلى الرغم من بعض العراقيل، إال أننا ســعداء بالتعليقات التي 

تلقيناها. ســوف نقوم بالتعديل بناًء على ذلك وســنقوم بتعميم النظام على كافة المراحل في الربع الثاني من الســنة.

أكمل طالب صفوف الســادس والســابع لدينا إجراء المســح الشــامل لجودة حياة الطلبة بدبي، والموجه من قبل هيئة المعرفة 
والتنمية البشــرية لهذا الشــهر. وهو عبارة عن اســتبيان يعمل على مســاعدتنا في دعم وتحســين رفاهية وسعادة الطالب ومن ثم 

.Äمســاعدة هؤالء الطلبة على االزدهار في المدرســة وفي الحياة، إن شــاء ا

 

السوق التقليدي لمدرسة نكست جينيريشن
انطالقًا  من اليوم الوطني لدولة ا�مارات العربية المتحدة، قمنا بدعوة طالبنا ومدرســينا وأولياء أمورنا لخوض تجربة الســوق 

ا�ماراتي الذي تم إنشــاؤه في المدرســة. حيث يُعد فهم وتطوير ثقافة دولة ا�مارات العربية المتحدة جزءاً ال يتجزأ من المجتمع 
كما هو موضح في التربية ا�خالقية (الركن الرابع). في مجتمع مدرســة نكســت جينيريشــن، نعتقد أنه من المهم تطبيق 

النظريات إلى تجارب عملية من أجل ترســيخ فهم ثقافة دولة ا�مارات وتراثها.

 



طالب مدرسة نكست جينيريشن يُْكِملون سباق ترياثلون الصغار X3 دبي 

المزيد من التعلم عبر الصفوف في مدرسة نكست جينيريشن
ما شــاء اÄ، قام طالب الصف الخامس بزيارة طالب الصف ا�ول لالطالع على بحثهم عن الحيوانات 

وبيئاتهم المختلفة. حيث قاموا بســؤالهم أســئلة حول ما تعلموه وقدموا مالحظاتهم بالخصوص. 
بعد عودتهم إلى الصفوف، فكروا بروية فيما شــاهدوه، وفيما تعلموه من التجربة. يمنح مجتمع 

مدرســة نكســت جينيريشــن التعاوني العديد من الفرص لمختلف مستويات الصفوف الدراسية للعمل 
معــًا والتعلــم مــن بعضهم البعض. نحــن نعتقد أن هذه التجارب ال تقدر بثمن للتعزيز ا�كاديمي وتعزيز 

تنمية الشخصية.

 

ما شــاء اÄ، أكمل أبطالنا ســيف رمضان (الرابع D ) وفهد رمضان (الثاني C ) ســباق ترياثلون 
 Äدبي في نوفمبر. كما قام ســيف بإنهاء حفظ ثالثة أجزاء من القرآن الكريم، بارك ا  X3 الصغار

به. كال الصبيين كانا من الرابحين في يوم القبعة الغريبة، وكانا كذلك نجمي ا�ســبوع. كما 
عمل الصبيين على إدارة عمل ناجٍح أثناء ســوق رواد ا�عمال الصغار. نحن فخورون جداً بهم ما 

.Äشاء ا

 

 

طالب الصف ا�ول يعملون على بناء مجسمات 
البيئات الحيوانية

ما شــاء اÄ، تعلم طالب الصف ا�ول وعملوا على اكتشــاف الحيوانات وبيئاتهم 
المختلفة بالعلوم والكتابة والرســم وحل المشــكالت والبحث مع التكنولوجيا. لقد 

أنشــأوا بيئات صغيرة لحيوانات مختارة ودعوا المعلمين، وفريق إدارة المدرســة العليا 
والطلبة من صفوف أخرى لحضور عروضهم التقديمية، وســؤالهم عن بيئاتهم وما 

تعلموه.

 



قيام طلبة الصف الخامس بعرض مشاريعهم العلمية على أولياء ا�مور
عمــل الطــالب في مجموعــات مكونة من ٤-٦ وقامت كل مجموعة باختيار فصيلة حيوانية واحدة 

لعمــل البحــث عنهــا. حيــث تضمن البحث  خصائص كل فصيلة حيوانية، وعما إذا كان هناك حيوانات 
معرضــة للخطــر، ومــا الــذي يمكن فعله حيال ذلك. كما ركزوا على موطنهم في الغابات المطيرة 
وســردوا حقائق مثيرة لالهتمام حول كل حيوان. وتضمنت أبحاثهم السلســلة الغذائية لكل منهم 

وتوصلوا إلى خالصة ما إذا كان هذا الحيوان منتجًا أو مســتهلكًا.

بعــد حصولهــم على كافــة الحقائق، قاموا بتقديم المعلومات إلى زمالئهم وأولياء أمورهم. حيث 
أنهم ُمنحوا حرية اختيار طريقة تقديم المعلومات.. ماشــاء اÄ لقد حظينا برؤية طرق إبداعية  من 

العروض ســواء عبر برنامج البور بوينت أو اللوحات أو مقاطع الفيديو أو التمثيل أو بناء النماذج وغير 
ذلك الكثير ...

 
 

نصائح من رئيس قسم الدمج، السيدة باالفي ماليك
في أكتوبر احتفلنا بشــهر التوعية بعسر القراءة

ما هو عسر القراءة؟
كلمة "ُعســر القراءة" لها أصل يوناني

الديس: تعني الصعوبة

لكســيا:  تأتي من كلمة الجذر والتي تعني "الكلمات" أو "اللغة"

بشكل ُمبّسط عسر القراءة تعني "صعوبة في الكلمات أو اللغة". من المهم مع ذلك أن نأخذ المصطلح "لغة" ليكون له معنى شامل.

يعتقد الكثير من الناس أن ُعســر القراءة هو مجرد مشــكلة في القراءة أو ا�مالء، ولكن في الحقيقة، غالبًا ما تكون صعوبة في اللغة والتي تأتي على 
شــكل صعوبة في:  ا�مالء والكتابة والتحدث والقراءة والمعالجة والتنظيم والذاكرة

مجموعة من االختالفات

عســر القراءة يمكن اعتباره متالزمة - مجموعة من االختالفات في التعلم، بما في ذلك نقاط قوة وضعف. فليس كل من يعاني من عســر القراءة 

لديهــم نفس نقاط الضعف أو نقاط القوة.

كأوليــاء أمــور ومعلميــن، مــن المهــم التركيز على الطريقة التي نتواصــل بها مع ا�طفال.. لذلك ، أود أن نركز جميعنا على لغة التعليقات.

حيــث  تعــد التعليقــات التي تقدمها للمتعلمين ذات أهمية حيوية في مســاعدتهم على التعلم ورفع تقديرهم لذاتهم. 

تكــون التعليقات أكثر فاعلية عندما تكون:

محددة: إعطاء إرشــادات أو نصائح محددة للتحسين.

ال تفعل: "هذا ليس جيداً! اذهب وافعل ذلك مرة أخرى" ال يســاعد المتعلم في معرفة ما فشــل في فعله أو كيف يمكن تحســينه.

افعل: إذا أردت - اقرأ كتاباتك مع مراعات عالمات الترقيم، فهذا ســوف يحســن الطريقة التي يمكننا بها قراءتها.

فالنقد البناء كشــطيرة بين قطعتين من الثناء والمديح.

ال تقــول: "هــذه قصة إبداعية ولكن هناك الكثير من ا�خطاء ا�مالئية."

قــل: "إنهــا قصة إبداعيــة للغاية، وهناك بعض ا�خطاء ا�مالئية وقمت بتخطيط القصة جيداً"
نحــن قــدوة �طفالنــا. إن العامــل ا�كثــر أهمية في رفع احترام الذات هو نوعية العالقة بين الطفل وا¨خر. لذلك، كمدرســين وأولياء أمور، يمكننا التأثير على 

تقدير الطالب لذاتهم واحترامهم �نفســهم من خالل أفعال االحترام، والتأكد من عدم تعرض ا�طفال للســخرية، 
بــل إيمانهم بقدرات أطفالنا ونقاط قوتهم. 

معا نستطيع!



تعلــم طلبــة الصــف الخامــس عن الظالل في حصة العلــوم، حيث قاموا بقياس أطوال ظاللهم خالل أوقات مختلفة من النهار. كانت 
تجربة ممتعة وســاعدت كثيراً الجميع على فهم الدرس.

 

حملة إعادة تدوير لطالب الروضة الثانية
تعلم طالب مرحلة الروضة الثانية كل شــيء عن إعادة التدوير 

والفائدة منه، لذلك قاموا بكتابة رســالة مكتوبة بخط اليد إلى 
مدير المدرســة الســيد جيوان يطلبون منه وضع برنامج �عادة 

التدوير في المدرسة.

 
 

استخدم طلبة الصف الخامس ظاللهم 
في حصة العلوم

نزهة ا�سرة لطالب رياض ا�طفال
قام طلبة رياض ا�طفال بنزهة صغيرة إلى ســاحة ملعبهم هذا الشــهر، حيث 

تم الترحيب أيضًا بأفراد أســرهم لالنضمام وإحضار أطعمة لمشــاركتها مع 
باقي الصفوف. كان هذا متزامنًا مع الدرس الذي يقومون بدراســته بعنوان 

"عائلتي".
 



فعاليات الشهر القادم

أهالً و سهالًدیسمبر

٤  ديسمبر
لقاء الصباح

١١ ديسمبر

١٢ ديسمبر

لقاء الصباح

سوق رواد ا�عمال الصغار

٥  يناير
العودة إلى المدرسة

١٥ – ١٨ ديسمبر
أيام التطوير المهني للموظفين

 ١٥ديسمبر - ٤ يناير
عطلة الشتاء
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