
 
 

 
 

 

Parent Newsletter 1 
August 20, 2020. 

 

Dear Parents 
 

It has been wonderful to hear that so many of you 
have attended the Overview Sessions, Ms Souzan our 
CEO has been presenting regarding the GEMS vision 
and mission and how it will be reflected here at GSIS. 
 

Behind the scenes the GSIS Leadership Team and staff 
have been working diligently to prepare for the 
beginning of the new Academic Year; that will begin 
with student and parent Orientation sessions from 
Sunday August 30 to September 1.  During this time 
students will meet their teachers in person when they 
visit the school and their classmates online. 
 

It is important that teachers and students have the 
opportunity to build positive relationships from the 
first time they meet.  So, in the first week of school all 
students and their parents will be invited to visit GSIS 
to ‘Meet and Greet’ their teachers in person and 
collect a ‘Welcome Pack’ consisting of all their books.  
This schedule will be staggered and adhere to the 
safety protocols related to Covid19 and social 
distancing. You will receive this schedule via email by 
Thursday, August 27 with the time allocated to you 
and your child.  The following days have been selected 
for each Grade Level. 
 

Day Sunday 
August 30 

Monday 
August 31 

Tuesday 
September 1 

Grade 
Levels 

6,7 and 8 1,2,3,4  
and  5 

KG 1,2 
 and 3 

 

For the 2 days that your child will not be attending the 
‘Meet and Greet’ session with their class teacher they 
will have 1 hour of E-Learning so they can connect 
with their classmates online and become familiar the 
expectations of E-Learning at GSIS. 
 

You will receive this schedule with the ‘Meet and 
Greet’ schedule via email by Thursday, August 27. 
 

All student books will be in the ‘Welcome Pack’ but 
stationary items will need to be provided by you as a 
parent.   Please note that because we are delivering 
the American Curriculum all teaching and learning will 
be benched against standards and therefore only 
relevant sections of books will be used; these will also 
be supplemented by a variety of additional resources 
to motivate and engage learners. Teachers will also be 
conducting some skill-based assessments to ensure 
the teaching and learning is differentiated. 

 
We are using the MLG platform to access Microsoft 
Teams and other Applications for all E-Learning.  You 
would have received a login and password for your 
child when you enrolled for MLG. This is what your 
child will need to use to access the MLG platform. 
If you have any enquires regarding this or have 
forgotten your child’s login details; please contact our 
Front of House Team on +966 53 883 9555.   
 

The times for E-Learning will be as follows from 
Wednesday September 2.   

Grade Levels Times 

KG 1,2 & 3 3.00pm-6.00pm 

Grades 1,2 & 3 2.00pm-6.00pm 

Grades 4,5,6,7 & 8 1.00pm-6.00pm 
 

You will find more detail in the  E-Learning Policy on 
our website. 
 

Teachers are on site and online from 12.00pm – 
6.00pm daily 
 

As a new school it is very important, we establish a 
sense of identity and pride in our students to be part 
of this exciting new beginning.  Therefore, one of our 
expectations is that all students will wear their GSIS 
uniform during E-Learning sessions.  We also request 
that they are prepared for learning and have all their 
stationary items with them during sessions; have a 
quiet space to work in with limited distractions or 
interruptions.  Our goal is for the E-Learning home 
environment to reflect the formality of the classroom 
as much as possible; and your support with this is 
greatly appreciated. 
 

Parent Orientation Sessions 
We are conducting Parent Orientation Sessions with 
Ms Abla; Director of Teaching; Ms Dallal; School 
Principal and myself via Teams. This decision is to 
ensure that the Covid19 Health and Safety guidelines 
are adhered to.  You will receive an email and TM link  
for the following days, dates and times: 
 

Day Date Time 

Sunday August 30 3.00pm-5.00pm 

Monday August 31 3.00pm-5.00pm 

Tuesday September 1 3.00pm-5.00pm 

 
SCHOOL TOURS DAILY FROM 2.00PM-3.00PM 
 
Kind regards 
Ms Carri 
Superintendent 
 
 
  



 
 

 
 

 
 األولى   اإلخبارية أولياء األمور  نشرة

 1442محرم  1
 

 أولياء األمور الكرام 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 
 ،للمدرسة العامة الجلسة التعريفيّة المتعلقة بالرؤية سررت بحضوركم
كل ما  ، والتي تضمنتالتنفيذي المدير ،سوزان السيدةوالمقدمة من قبل 

وانعكاس ذلك في مدارس جيمس  ورسالتها مدارس جيمس برؤية يتعلق
 .المّيةالسعوديّة الع

 
 خلف مدارس جيمس السعوديّة العالمّية وموظفو القيادة فريق يعمل

األول والجديد.  الدراسي العام لبداية للتحضير بكامل طاقاتهم الكواليس
 التربية وزارة لتوجيهات وفقًاوالذي سيبدأ باجتماعات تعارف عن بعد 

، بلقاءات تعريفيّة 1442محرممن شهر    11  األحد  يوم  من  اعتباًرا  والتعليم
 بين أولياء األمور والهيئة التدريسيّة.

 
 مع طالبنا األعزاء في غاية االهميّة الهيئة التدريسيّة لقاء ونعتبر فرصة

 دعوةسنقوم بتوجيه  لذا. مع بداية العام الدراسيّ  ةإيجابيّ  عالقات لبناء
 للتعرف على المدرسة لزيارة أمورهم وأولياء ناطالب جميعل شخصّية
 فيوذلك  ، .كتبهم من تتكون" يّةترحيب حزمة"  وجمع شخصًيا معلميهم
 اً لتزممو متدرًجا جدوال وسنقوم بإرسال المدرسة،  من األول األسبوع
محرم  8وذلك يوم الخميس  19فيروس كوقيد ب المتعلقة السالمة بمعايير
 التالي:موضحا الصفوف واالوقات حسب الجدول  1442

 
محرم  11االحد  اليوم  محرم 12االثنين   محرم  13الثالثاء    

8، 7، 6 الصفوف   1-5 رياض  
 االطفال

 
وفي األيام التي ال يحضر فيه ابنائكم لقاء التعارف سيكون هنالك ساعة 
محددة من التعلم عن بعد للتعرف على زمالئهم وتوطيد العالقات مع 

  وسنقوم بإرسال التفاصيل يوم الخميس أيضا. المعلمين والزمالء
على أن تقوموا بتوفير القرطاسيّة "  يّةترحيب  حزمة"   في  الكتب  جميع  ستجمع

 معاييرة وفق األمريكيّ  جالمناه قدمبأننا ن أخذ العلم يرجى .الالزمة ألبنائكم
بالمعايير  الصلة ذات الكتبمحددة من  أقسام تغطّية سيتم وبالتالي خاصة، 

 لتحفيز ةاإلضافيّ المصادر  من متنوعة بمجموعة دعمها سيتمكما  فقط؛
بتقييم  أيًضا نوالمعلم وسيقوم. في العمليّة التعليميّة وإشراكهم المتعلمين

 التعلمالفروقات الفرديّة في عمليّة    لضمان  المهارات  علىأداء الطالب بناًء  

 .والتعليم

 برنامج مايكروسفت تيمز إلى للدخول MLG منصة نستخدم نحن

 متلقيت قدو. اإللكتروني التعلم برامجفي  المستخدمة األخرى والتطبيقات
 في التسجيل عند ألبنائكم مرور وكلمة دخول تسجيل عن آليّة معلومات
 للدخول الى المنصة.  وسيتم استخدام نفس المعلومات المرسلة .المنصة

اتواصل مع فريق  يرجى فيما يتعلق بالمنصة استفسار في حال وجود أي 
 الدعم الفني على الرقم:

  +966 53 883 9555. 

كما  محرم 14ابتداًء من يوم األربعاء  ستكون أوقات التعلم اإللكتروني
 :يلي

 
 األوقات    الصفوف 
3،2،1  رياض األطفال،  مساءً   6:00  - 3:00  الساعة من 

 

 مساءً   6:00 –  2.00  الساعة من صفوف األول والثاني والثالث 
 

الثامنصفوف الرابع الى    مساءً  6.00 -1.00  من الساعة 
 

 
 

المحّملة على منصة  يرجى الرجوع إلى سياسة التعلم اإللكتروني
 .لمزيد من التفاصيل المدرسة

 
 الساعة من اإلنترنت وعبر المدرسة في ستتواجد الهيئة التدريسيّة

 .يوميًا مساءً  6 حتى ظهًرا 12

 
 لدى والفخر بالهوية حًسا نزرع أن جًدا المهم من جديدة،  كمدرسة

من  لذا. المميّزة للمدرسة الجديدة البداية هذه من جزًءالكونهم  طالبنا
 أثناء بهم الخاص المدرسيّ  زيال الطالب جميع يرتدي أن المتوقع
 للتعلم مستعدين كما نطلب أيَضا أن يكونوا .اإللكتروني التعلم جلسات

 كما يجب توفير مكان ؛ الكتب والقرطاسيّة جميع تتوفر بجانبهم وأن
 ةالمنزليّ  البيئة تعكس أن هو هدفنا. بعيد عن الضوضاء للعملهادئ 
ونشكر  نقدر اإلمكان؛  قدر الدراسيّ  الفصل بيئة اإللكتروني للتعليم

 لنا في هذه النقطة الهامة. دعمكمتعاونكم و
 

 
 جلسة تعريفية ألولياء األمور:

 
عبر برنامج   ندعوكم لحضور الجلسات التعريفيّة ألولياء األمور المقامة

مايكروسفت تيمز وذلك حرًصا على السالمة العامة واإلجراءات 
التعلم مديرة : السيدة عبلة .القادم حداألاالحترازيّة ابتداًء من يوم 

المدرسة وأنا سنكون جميعاً حاضرين  ةوالسيدة دالل؛ مدير والتعليم
 بداية البريد اإللكترونيرسميّة واللينك عبر دعوة  وسنقوم بإرسال
 وذلك حسب الجدول التالي:  األسبوع المقبل

 
 الوقت  التاريخ  اليوم 
محرم  11 االحد   00:5 – 00:3 الساعة من 

 مساءً 

محرم  12 االثنين   00:5 – 00:3 الساعة من 
 مساءً 

محرم  13 الثالثاء    00:5 – 00:3 الساعة من 
 مساءً 

وخدماتها لمدرسة مرافق االرجاء أخذ العلم بإن الزيارات التعريفيّة ل
 الثانيّة حتى الساعة الثالثة.  ستكون يوميًّا من الساعة

 
 مع أطيب تحياتي

 ثاتشر السيدة كاري 
 المدير العام

 


