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MESSAGE FROM THE PRINCIPAL
Dear Parents,
Thank you all for a wonderful National Day
celebration at the school. It was such a nice
time to celebrate the U.A.E.'s standing as
one of the best countries in the world! A
special thank you to all our parents
association who worked with special care to
support the school in organizing the day
with materials and festivities. Also, a
special thank you to the Arabic team who
worked hard to ensure the day was filled
with success.
As a reminder, per government
decree, “Commemoration Day” will
be on Sunday 1st December with the
following two days
(Monday 2nd and Tuesday 3rd December)
being devoted to celebrating UAE
National Day.” Students will return to
school Wednesday 4th December.
I wish you all a well deserved and restful
break!
Happy UAE National Day,
Joseph Kotarski
Principal/CEO
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“

The only person who is
educated is the one who has
learned to learn… and change
Carl Rogers

West Yas Academy

1
DEC

Commemoration Day
School Closed

2-3
DEC

National Day Celebrations
School Closed

4
DEC

School Tour for Prospective
Parents
WHEN: 9:30 AM
WHERE: Main Reception (Door A)

5
DEC

‘Kahwat Alsabah’ for Grade 5 Parents
Staff will be available to speak to parents and
answer any questions. WHEN: 8:00 AM – 9:00 AM
WHERE: Boston Common

ISLAMIC VALUE OF THE WEEK:
The Islamic value for this week was Solidarity. Students have been
discussing ‘What solidarity is and why this is important’ throughout their
homerooms and assemblies.

Umm Al Quwain Trip:
At West Yas Academy we are always looking for ways for our students to
develop and learn in ways that they enjoy. We have had our first
residential trip, to Umm Al Quwain. Twenty nine egger students, from
grades 7-10, chose to challenge themselves with three activity packed
days away from home.
Over the course of the three days all the students pushed themselves to
try new things, overcome fears and develop their leadership and team
building skills with activities designed for us especially by our hosts
ECOventure. From the early starts, rock-climbing, leaps of faith, raft
building, kayaking to the impromptu crab catching all our students rose to
the challenge, coming out of their shells and really working together to
make this trip enjoyable for all.
Please click the link for photos: Umm Al Quwain Trip

West Yas Academy and Yas School Tolerance Project:

QUOTE OF THE WEEK

FOLLOW US

WHAT’S HAPPENING AT WEST YAS

“

As part of a Ministry of Tolerance initiative ,West Yas Academy has made
links with Yas School to deliver activities aimed at working with others.
Students met at West Yas Academy to create a story book based on
tolerance in the UAE. West Yas Academy students in grades 5-8, then
travelled to the Yas School to meet with similar students to create a mural
based on tolerance. The students started their activities by doing a
welcome task to get to know each other before being paired up with a
student from the other school. They were then given a flag which
represented a community living in the UAE. The students then stenciled
out the flags before painting them. It was an enjoyable experience for all.
Please click the link for photos: Tolerance Project

ECA’s are finished for Term 1!

Please ensure students are collected at 3pm or return home on the bus.

west_yas_academy

النشرة األسبوعية ألكاديمية ويست ياس
العدد12 :

 28نوفمبر 2019

رسالة مدير المدرسة

يحدث في أكاديمي ّة ويست ياس

أولياء األمور األعزاء،
شكرًا لكم جميعًا على االحتفال باليوم الوطني
الرائع في المدرسة .لقد كان وقتا لطيفا
لالحتفال بمكانة اإلمارات العربية المتحدة
كواحدة من أفضل دول العالم!
شكر خاص لمجلس أولياء األمور الذين عملوا
بعناية خاصة لدعم المدرسة في تنظيم هذا
االحتفال .كذلك شكر خاص لفريق العربي الذي
عمل بجد لضمان نجاح هذا اليوم.
للتذكير ،بموجب مرسوم حكومي ،فقد تقرر
اعتبار "يوم األحد الموافق  1ديسمبر يوم ذكرى
الشهيد و تخصيص اليومين التاليين (االثنين  2و
 3ديسمبر) لالحتفال باليوم الوطني لدولة
اإلمارات العربية المتحدة ".سيعود الطالب إلى
المدرسة يوم األربعاء الموافق  4ديسمبر.
أتمنى لكم جميعا إجازة رائعة!

1
ديسمبر

يوم الشهيد

المدرسةًمغلقة

2-3
ديسمبر

احتفاالت اليوم الوطني

المدرسةًمغلقة

جولة مدرسية ألولياء األمور
المحتملين

4
ديسمبر

الساعةً 9:30صباحا
منًاالستقبالًالرئيسيً(الباب (A

قهوة الصباح ألهالي الصف الخامس :سيكون
الموظفون متاحين للتحدث مع أولياء األمور واإلجابة على
أي أسئلة.من  8:00صباحا إلى  9:00صباحا في بوسطن
كومن.

5
ديسمبر

القيمة اإلسالمية لألسبوع:

كل عام و أنتم بخير ،

القيمة اإلسالمية لهذا األسبوع هي التضامن .ناقش الطالب "ما هو التضامن و
أهميته" في جميع غرفهم الصفية والتجمعات.

جوزيف كوتارسكي
مدير المدرسة.

رحلة أم القيوين:

في أكاديمية ويست ياس نبحث دائما عن طرق لتطوير طالبنا والتعلم بطرق
يستمتعون بها .لقد كانت رحلتنا السكنية األولى  ،إلى أم القيوين .اختار تسعة
وعشرون تلميذاً من الصفوف من  7إلى  10أن يتحدوا أنفسهم في ثالثة أيام مليئة
بالنشاط خارج المنزل .على مدار األيام الثالثة  ،دفع جميع الطالب أنفسهم لتجربة
أشياء جديدة والتغلب على المخاوف وتنمية مهاراتهم القيادية وبناء الفريق من خالل
األنشطة المبتكرة المصممة من قبل مضيفينا شركة إيكونتشر .بدايةً بتسلق الصخور
و القفزات ،لبناء الطوافة و التجديف بحثا عن السلطعون الذي يدفع جميع طالبنا إلى
مستوى التحدي  ،حيث عملوا معا بالفعل لجعل هذه الرحلة ممتعة للجميع.
انقرًهناًللحصولًعلىًصورًمنًرحلةًأمًالقيوينUmm Al Quwain Trip :
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أكاديمية ويست ياس و مشروع التسامح مع مدرسة ياس الحكومية:

كجزء من مبادرة وزارة التسامح  ،أقامت أكاديمية ويست ياس روابط مع مدرسة ياس
الحكومية لتقديم أنشطة تهدف إلى العمل مع اآلخرين .في أكاديمية ويست ياس ،
التقى الطالب إلنشاء قصة مبنية على التسامح في دولة اإلمارات العربية المتحدة .ثم
زار طالب أكاديمية ويست ياس من الصفوف  8-5مدرسة ياس للقاء بطالب مماثلين
إلنشاء لوحة جدارية قائمة على التسامح .بدأ الطالب أنشطتهم عن طريق القيام
بمهمة الترحيب للتعرف على بعضهم البعض .ثم تم إعطاؤهم العلم الذي يمثل
مجتمعا يعيش في اإلمارات العربية المتحدة .ثم قام الطالب برسم األعالم و تلوينها.
لقد كانت تجربة ممتعة للجميع.
انقر هنا للحصول على صورTolerance Project :

حكمة هذا األسبوع

“

لقد انتهت األنشطة الالمنهجية للفصل الدراسي األول!

الشخص الوحيد الذي تلقى
تعليمه هو الشخص الذي
تعلم كيف يتعلم  ...ويتغير.

“

كارل روجرز

يرجى إصطحاب الطالب في الساعة  3عصرا أو عودتهم إلى المنزل على متن الحافلة
المدرسية.

تابعونا
West Yas Academy
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