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Seahorse:    :مس صدف ومس جوسلين 
Jellyfish    : مس إلهام ومس أيرين 
Starfish    :مس آالء ومس كوري 

Dolphins    :مس مروى ومس ندا 
Whales    :مس هبة ومس لين 

 

 مس سندس ومس سناء:   اللغة العربية

 :الروضة الثانية
Tulips    :مس بوسي ومس نورما 

Gladioli    :مس منيبة ومس جو آن 
Jasmines    :ين ومس نيمفارمس نس 

Orchids    : مس زينب ومس مادلين 
Lilies    : ومس جيني نزهةمس 

 

 مس منى ومس رنا:    اللغة العربية

 

 :الروضة األولى والثانية
 مس شذا:   التربية اإلسالمية

 خالد االستاذ:    الموسيقى

في حال وجود أي تساؤل أو اقتراح حول أي جانب من جوانب الحياة المدرسية نرجو 
 .  منكم التواصل مع أحد موظفينا

 042888000: هاتف

 042888444: فاكس
 .م. ع. ، دبي، أ79595  .ب .ص

 info@greenwood.sch.ae: البريد اإللكتروني

 :الروضة األولى

 السيد عبد الحفيظ القيسي:    مدير المدرسة

 ريفظالسيدة لينا :  نائبة مدير المدرسة

 السيدة كفاح سمارة:  رئيسة قسم الروضة

 إيمان. د:   الطبيبة

 مالو السيدة:   الممرضة

 السيدة فايزة محمد:   مشرفة القسم
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 يوم في روضة جرينوود انترناشيونال
اللغة االنجليزية ،الرياضيات،العلوم،االجتماعيات، التربية البدنية : يغطي منهاج الروضة المواد التالية 

يتم التخطيط للمنهج . ،الفنون، اآلداب واألخالق،اللغة العربية والتربية االسالمية ،الموسيقى والتمثيل

لدولة  الوطنية األجندة وأداء طالب الروضة وفقا للمعايير األمريكية األساسية المشتركة وتقييم الدراسي 

العربية المتحدة ،كما وتلتزم روضة جرينوود باتباع رسالة ورؤية المدرسة عند التخطيط اإلمارات   

 . والتنفيذ ألي من شاطاتها المنهجية والالمنهجية
 رسالة المدرسة 

 مؤسسة متميزة، صديقة للبيئة ،تتمحور حول الطالب ،مكرسة لتطوير مواطنين

 عالميين مسلحين بالمعرفة،والقيم األخالقية والتفاهم الثقافي والتفاني والتسامح  
 .للقيادة في الساحتين الوطنية والدولية



غير شاملة ) درهم للفصل الواحد 1500 مقابل رسوم فصلية وقدرها  2:30-1:30)للرياض من الساعة 

 .للتسجيل يرجى مراجعة قسم المحاسبة(. للضريبة  المضافة

 1500الفصل  وسيضاف مبلغ 



   وذلك( شهر يناير  وشهر مارس) عقد اللقاءات الرسمية مع أولياء األمور مرتين في العام الدراسي ت

 ملف الطالب 
.  كملف انجاز الكتروني  للطالب في مرحلة الرياض(    SeeSaw) نستخدم تطبيق  

مما . حيث يمكن حفظ كافة أعمال الطالب خالل رحلة التعلم في ملف الكتروني واحد

باالضافة الى ذلك . يجعل عملية اطالع ولي األمر عليها سهال ومتاحا في كل األوقات 

فإنه يستخدم كوسيلة تواصل مع ولي األمر مما يعزز فرص التعاون والشراكة 

 .  التفاعلية ما بين المدرسة والبيت













Students E Portfolio  
We Use Seesaw App in the KG classrooms as an (E portfolio)  for student 
engagement, collaboration  and  reflection  
What is Seesaw? 
A digital portfolio that collects students’ digital and physical work in one place. 
Everything is organized, making assessment and conferences easier! 
A space that each student can own.  
A parent communication tool that seamlessly shares what’s going on in your 
learning environment and builds a strong school-home community. 





Parent/Teacher Conference : 
Conferences are scheduled  two times  during the school year.  
The purpose of the conference is to  



1500 per Semester ( Excluding VAT) 
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Seahorse           :    Ms. Sadaf & Ms. Jocyline  

Jellyfish             :    Ms. Elham & Ms. Irene 

Starfish              :    Ms. Alaa & Ms. Courie 

Dolphins            :    Ms. Marwa & Ms. Neda 

Whales               :    Ms. Hiba & Ms. Lyn 

Arabic Language : Ms. Sundos & Ms. Sana 

Tulips                  :   Ms. Bussy & Ms. Norma 

Gladioli               :   Ms. Muneeba  & Ms. Joan 

Jasmines            :   Ms. Nisreen & Ms. Nimfa  

Orchids               :   Ms. Zainab & Ms. Madline 

Lilies                   :   Ms. Nuzha & Ms. Jenny 

Arabic Language : Ms. Mona & Ms. Rana 
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