
 

 

 

.. أولٌاء األمور الكرام/ السادة 

أتمنى أن تصلكم رسالتً هذه وأنتم فً أتم الصحة والعافٌة ،  ٌسعدنا إعالمكم عن برنامج الشراكة الجدٌد الذي أتمته المدرسة 

مع عدد من األكادٌمٌات المتخصصة ، وعن األنشطة المدرسٌة النً ستطبق عن بعد، ونأمل أن تنال هذه األنشطة إعجابكم 

: واهتمامكم،وفٌما ٌلً تفاصٌل عن هذه األنشطة

 ( Pool Academy Aquatics UAE) لتدريب السباحة" بول أكواتكس "يميةأكاد- 

، كما نود إعالمكم عن إعادة فتح .لتدرٌب السباحة فً اإلمارات" بول أكواتكس" نعلمكم وبكل فخر عن شراكتنا مع أكادٌمٌة 

مسبح المدرسة ذو المقاٌٌس العالمٌة الشهر الجاري ، وذلك بعد طول انتظار، و على الرغم من عدم إمكانٌة تعلٌم السباحة 

حة للسبابرنامجا تدرٌبٌا " بول أكواتكس" لطالب المدرسة خالل الدوام المدرسً ، فلقد تمت الموافقة على أن تقدم أكادٌمٌة 

: لطالبنا ولباقً أفراد المجتمع ، ٌمكنكم االطالع على برنامج األكادٌمٌة من خالل الضغط على هذا الرابط

https://youtu.be/r-6kFUl0CBs 

: ستقوم األكادٌمٌة بإجراء تقٌٌمات مجانٌة لمستوى الطلبة الراغبٌن فً السباحة فً األٌام التالٌة

 مساًء 8:30 بعد الظهر وحتى 4:30 أكتوبر من الساعة 5اإلثنٌن 

 مساًء 8:30 بعد الظهر وحتى 4:30 أكتوبر من الساعة 8الخمٌس 

 مساًء 8:30 بعد الظهر وحتى 4:30 أكتوبر من الساعة 10السبت 

 مدٌرة قسم )للمزٌد من التفاصٌل حول البرنامج ولحجز موعد للتقٌٌم المجانً ٌمكنكم التواصل مع األستاذة شارلوت جاكسون 

 admin@poolacademy.uae.com أو عبر البرٌد اإللكترونً 3373 943 52 971+على  (تعلم السباحة 
 

 ( Jam Academy) أكاديمية جام- 

 بعد النجاح الذي حققته أكادٌمٌة جام العام الماضً فً تقدٌم برنامج األنشطة الالمنهجٌة  ، فلقد تَم تجدٌد الشراكة بٌن المدرسة 

 واألكادٌمٌة لهذا العام ، وللمزٌد من المعلومات حول كٌفٌة التسجٌل فً برنامج األنشطة ٌرجى التواصل على

  لحجز شرٌط التعرٌفمن خالل الضغط على  jam_Sports_academy أو على اإلنستغرام  050-4050610  

: لمعرفة المزٌد عن البرنامج ٌرجى الضغط على الرابط التالً .مجانيةافتراضٌة  تجربة لحصة 
https://youtu.be/TgnVlRqzqOE 

 

 (ASA)برنامج األنشطة المدرسية - 

  من قبل المدرسة مة عن بعد برنامج األنشطة الالمنهجٌة المقدعن بمعلومات سٌقوم قسم األنشطة فً المدرسة بتزوٌدكم الحقا 

(ASA)  حٌث سٌتضمن صورة عامة عن األنشطة واألسعار وطرٌقة التسجٌل .

يمكنكم اإلطالع على لتدريب السباحة " بول أكواتكس" أكاديمية و " أكاديمية جام "عن أنشطة وللمزيد من المعلومات 
 .شورات المرفقة  نالم

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام نتمنى لكم عطلة نهاٌة أسبوع سعٌدة

 كونً وٌنر وقسم األنشطة بالمدرسة. د
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