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WHAT’S HAPPENING AT WEST YAS

MESSAGE FROM THE
PRINCIPAL
Dear Parents,
A I hope you all had a great
extended break with family and
friends before we came back to
our short working week. As a
reminder, next week is our last
week of the term and we will then
head into the winter break and
return on January 5th, 2020. Until
then, teachers are working hard
to finalize student grades and
comments for the end of term
reports.
Please support us in making sure
our students remain focused in
our final week of school by
encouraging them to have a
strong finish to the term!
Wishing you a nice weekend,

10
DEC

WYA Parent-Teacher Association Meeting:
When: 8:15am - 9:15am
Where: Cambridge Room

11
DEC

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

End of Term 1 Reports:
We will be sharing your child’s end of Term 1 Report in the very
near future please look out for an SMS as to when they are ready
for your viewing.
MAP Testing Results:
We are completing the final catch up MAP tests early next week
and hope to share the reports with you as soon as all the data has
been compiled.
Term 2 ECA’s:
Please click here for the Term 2 ECA Information. ECA’s are
available for KG1-G10 in Term 2. Please complete the booking form
for sign-up’s. Round 1 Sign-Ups will be available from 4pm
Thursday 5th December-4pm Sunday 8th December.

Joseph Kotarski
Principal/CEO
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QUOTE OF THE WEEK

“

We learn more by looking for the
answer to a question and not finding
it, than we do from learning the
answer itself.
Lloyd Alexander

“

We had a wonderful National Day celebration
at West Yas Academy reflecting on 48 years
of the Union and the UAE’s amazing
achievements over that time.
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النشرة األسبوعية
ألكاديمي ّة ويست ياس
 5ديسمبر 2019

العدد13:

رسالة من مدير المدرسة
أولياء األمور األعزاء،
آمل أن تكونوا قد قضيتم فترة راحة
مع العائلة واألصدقاء قبل أن نعود
إلى أسبوع العمل القصير .للتذكير،
األسبوع القادم هو األسبوع األخير
من الفصل الدراسي األول و
سنتوجه بعد ذلك إلى العطلة
الشتوية ونعود في الخامس من
كانون الثاني (يناير)  .2020وحتى
ذلك الحين ،يعمل المعلمون بجد
لوضع اللمسات األخيرة على درجات
الطالب و المالحظات في تقارير
نهاية الفصل الدراسي األول.
يرجى دعمنا للتأكد من أن طالبنا
محافظين على تركيزهم في
األسبوع األخير من الدراسة من
خالل تشجيعهم على اإلنجاز
والنجاح في نهاية الفصل الدراسي
األول!
أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة ،

يحدث في أكاديمي ّة ويست ياس
10
ديسمبر

اجتماع مجلس أوليا األمور أكاديمية ويست ياس
من الساعة  8:15صباحا إلى  9:15صباحا
في غرفة كامبريدج

11
ديسمبر

جولة مدرسية ألوليا األمور المحتملين
الساعة  9:30صباحا
من االستقبال الرئيسي (الباب (A

تقارير نهاية الفصل الدراسي األول:
سوف نشارك معكم تقارير نهاية الفصل الدراسي األول قريبا جدا .سيتم
إرسال رسائل نصية قصيرة عندما تكون التقارير جاهزة للعرض.
نتائج اختبار ماب:
نحن في مرحلة االنتهاء من الجلسات التعويضية الختبارات الماب في
بداية األسبوع المقبل ،ونأمل في مشاركة التقارير معكم بمجرد أن يتم
تجميع جميع البيانات.
األنشطة الالمنهجية) (ECAللفصل الدراسي الثاني:
يرجى النقر هنا  click hereلالطالع علي معلومات األنشطة الالمنهجية
للفصل الدراسي الثاني المتاحة للطالب من الروضة األولى إلى الصف
العاشر .يرجى ملء استمارة الحجز للتسجيل .booking form
الجولة األولى للتسجيل ستكون من الساعة  4مساء الخميس 5
ديسمبر لغاية الساعة  4مساء األحد  8ديسمبر.

جوزيف كوتارسكي
مدير المدرسة
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حكمة هذا األسبوع

”

نتعلم أكثر من خالل البحث عن إجابة
لسؤال ما وعدم العثور عليه  ،أكثر مما
نتعلم من معرفة اإلجابة نفسها.

لويد الكسندر

“

كان احتفالنا باليوم الوطني في أكاديمية ويست
ياس رائعا ويعكس السنوات  48من االتحاد
واإلنجازات المذهلة التي حققتها اإلمارات خالل
ذلك الوقت.

West Yas Academy
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