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Reach British School (RBS) is a British international school located 
in Abu Dhabi with so much to offer your child. Our students will 
be equipped with the 21st-century skills, knowledge and values 
they need to embrace change and participate constructively in the 
global society of a rapidly changing world. 

Founded in 2014, Reach British School is a community that works 
collaboratively in a supportive and respectful atmosphere. Our families 
understand the high expectations that we have of our teachers and leaders 
and welcome our commitment to taking shared responsibility in ensuring 
their children will be cared for and will strive to fulfil their potential. 

Amazing learning is our core purpose

Reach British School embraces the individuality of every learner through a 
robust, student-focused curriculum, and enriching after-school programmes. 
Whether through mentoring, enrichment or personalised study, Reach 
British School recognises and nurtures each child’s gifts and talents so that 
they amaze themselves and inspire others. 

“Wherever you think your child might be in any 

subject or area, we assure you that they will do 
better than you can ever imagine possible.” 
Dene Bright – Principal 

About Our School

مدرســة “ريتــش” هــي مدرســة بريطانيــة دوليــة فــي أبوظبــي تضــع الخبــرات والمعرفــة بيــن يــدي 
أطفالكــم. ســيمتلك طالبنــا المعرفــة والمهــارات المطلوبــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين والكفــاءات 
ــز  ــي يتمي ــع عالم ــي مجتم ــة ف ــاركة بفعالي ــر والمش ــى التأثي ــن عل ــوا قادري ــا ليكون ــي يحتاجونه الت

بالتغيــر الســريع.

تأسســت مدرســة “ريتــش” البريطانيــة عــام 2014، وهــي تشــكل مجتمًعــا يعمــل بشــكل متعــاون ضمــن 
بيئــة داعمــة تضمــن االحتــرام للجميــع. يعــرف أوليــاء األمــور مــدى اإلمكانيــات الهائلــة التــي تمتلكهــا 
الهيئــة التدريســية واإلداريــة فــي مدرســتنا، كمــا أنهــم يرحبــون بمشــاركتنا فــي رعايــة أطفالهــم وســوف 

نســعى جاهديــن لتحقيــق تطلعاتهــم وتطويــر إمكانياتهــم.

التعليم المتميز هدفنا األساسي

تراعــي مدرســة “ريتــش” البريطانيــة شــخصية واســتقاللية كل طالــب فيهــا. نحــن ندعــم العمليــة 
ــى الطالــب مــن جهــة، وعــن طريــق برامــج وأنشــطة  ــز يركــز عل ــة مــن خــالل منهــاج متمي التعليمي

ــة أخــرى. ــن جه ــدوام المدرســي م ــد ال ــذ بع ــة ومتنوعــة تنف غني
تركــز مدرســة “ريتــش” البريطانيــة علــى قــدرات كل طفــل علــى حــدة، ســواء عــن طريــق التوجيــه أو 
الدعــم أو دراســة الشــخصية، كمــا ترعــى موهبتــه حتــى يصبــح قــادًرا علــى إطــالق طاقاتــه اإلبداعيــة 

ويلهــم اآلخريــن مــن حولــه.

“مهمــا كان مســتوى الطــالب فــي مختلــف المــواد والمجــاالت، فإننــا علــى ثقــة 
أنهــم ســيحققون تقدًمــا يفــوق التصــور والخيــال”.

دين برايت – المدير

عن مدرستنا
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عن مدرستنا
 لماذا تعد مدرسة »ريتش« البريطانية الخيار األمثل

رسالة ترحيب من اإلدارة
شراكة المدارس العالمية

التعليم المتميز 
طاقم التدريس

عملية التعلم والتعليم
التنمية االجتماعية والنفسية

األنشطة الالصفية والفعاليات التعليمية اإلضافية
خارج الفصول الدراسية 

منهاج المرحلة التأسيسية للسنوات المبكرة
منهاج المرحلة االبتدائية
منهاج المرحلة الثانوية

فرص فريدة لطالب المرحلة الثانوية
فريق اإلنجاز

اللغة العربية، والتربية اإلسالمية، والدراسات االجتماعية 
)EAL( اللغة اإلنجليزية باعتبارها لغة ثانية

المرافق والتكنولوجيا
نظام الفرق المدرسية
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Native English speaking teachers bringing years of UK and regional experience.

ــة  ــن يمتلكــون ســنوات طويل ــع مدرســينا الذي ــة هــي اللغــة األم لجمي اللغــة اإلنجليزي
ــة. مــن خبــرة العمــل فــي المملكــة المتحــدة وفــي مــدراس إقليميــة ودولي

Fun, engaging, relevant, memorable and highly effective learning experiences.

أساليب تعليمية حديثة وهادفة وممتعة أثبتت نجاحها.

Positive and welcoming school ethos and a strong sense of community.

الروح اإليجابية التي تتحلى بها مدرستنا مع التركيز على أهمية المجتمع.

Enquiry-based learning programme enables children to develop confidence.

منهــاج أكاديمــي قائــم علــى التقصــي واالستفســار يســاعد الطــالب علــى تنميــة ثقتهــم 
نفسهم. بأ

Impressive facilities including ICT suites, a heated swimming pool, gymnasium, 
multi-sports court and shaded, well-equipped playgrounds.

مرافــق رائعــة تشــمل قاعــات خاصــة بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وحــوض 
ســباحة بنظــام تدفئــة للميــاه وصالــة رياضيــة لممارســة رياضــات مختلفــة باإلضافــة 

إلــى ملعــب مظلــل ومجهــز بشــكل جيــد.

Amazing learning is central to everything we do. Our personalised provision 
ensures that children make remarkable progress and achieve standards that will 
amaze you. 

ــا المخصــص يضمــن  ــه مــن عمــل ومنهاجن ــوم ب ــا نق ــز أســاس كل م ــم المتمي التعلي
ــم. ــى مســتويات تســعدكم وترضيك ــاء إل ــوظ وارتق ــدم محل ــق تق للطــالب تحقي

Why Choose
Reach British School?

لماذا تعد مدرسة “ريتش” البريطانية 
الخيار األمثل؟
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Dear Parents,

It is with pleasure that I introduce Reach British School, Abu Dhabi to you and your family. 

The British curriculum in our international school is a benchmarked course of study proven 
around the world; its academic and cultural rigour challenges students to excel in both 
their studies and personal growth. Our students will be equipped with the 21st-century 
skills and the attributes they need to embrace change and participate constructively in the 
global society of a rapidly changing world.

Our mission: To help young people lay the foundations for life-long success. Our school 
delivers tried and tested educational programs leading students to enter renowned 
universities. Investing in children is the key to our success.

Our school is a community that works collaboratively in a supportive and respectful 
atmosphere. Our families understand the high expectations that we have of our teachers 
and leaders and welcome our commitment to taking shared responsibility in ensuring their 
children will be cared for and will strive to fulfil their potential. We aspire to providing a 
high quality of education for all students, meaning it is essential to develop and maintain 
effective home-school partnerships.

This means both informing and actively involving parents, students, and the wider 
community. By working in partnership, we can build the foundations for a strong and bright 
future for every student.

We want our students, parents, staff and visitors to feel welcome – as if they have always 
belonged on our campus. Fostering this sense of belonging and culture of kindness comes 
from hiring, training and retaining the right mix of people – people who are talented at what 
they do and are committed to developing a positive school climate that helps everyone 
make the most of our programmes.

I look forward to welcoming you to our school soon!

Mr. Dene Bright                                    
School Principal

رسالة ترحيب من اإلدارة
يشرفني أن أقدم لكم ولعائالتكم لمحة موجزة عن مدرسة »ريتش« البريطانية في أبوظبي.

ــًة.  ــم كاف ــي أنحــاء العال ــًدا ف ــرًرا دراســًيا معتم ــي مق ــي أبوظب ــة ف ــذي تقدمــه مدرســتنا الدولي ــي ال ــي البريطان ــاج الوطن ــد المنه يع
وبفضــل مــا يتمتــع بــه هــذا المنهــاج مــن مســتوى أكاديمــي وثقافــي رفيــع، فإنــه يحفــز الطــالب علــى التفــوق دراســًيا ويعمــل علــى 
تطويــر شــخصياتهم. ســنزود الطــالب بالمهــارات المطلوبــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين والكفــاءات التــي يحتاجونهــا ليكونــوا 

قادريــن علــى التأثيــر والمشــاركة بفعاليــة فــي مجتمــع عالمــي يتميــز بالتغيــر الســريع.

ــة  ــدم مدرس ــم. تق ــي حياته ــاح ف ــس النج ــيخ أس ــى ترس ــباب عل ــاعدة الش ــل بمس ــا، فتتمث ــى عاتقن ــاة عل ــة الملق ــبة للمهم ــا بالنس أم
»ريتــش« البريطانيــة منهاًجــا مختبــًرا وموثوًقــا للوصــول بالطــالب إلــى أهــم الجامعــات المعروفــة. االســتثمار فــي جيــل المســتقبل 

هــو مفتــاح نجاحنــا.

ــا يقــوم علــى التعــاون فــي العمــل ضمــن بيئــة داعمــة وزاخــرة باالحتــرام بيــن الجميــع. وتــدرك عائــالت  تمثــل مدرســتنا مجتمًع
ــزام  ــى االلت ــدون عل ــا يؤك ــا، كم ــي واإلداري لبلوغه ــن التدريس ــن الطاقمي ــا ضم ــعى فريقن ــي يس ــة الت ــات العالي ــالب التوقع الط
بالمســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــم أيًضــا لضمــان االهتمــام بالطــالب والســعي علــى الــدوام إلطــالق مــا لديهــم مــن قــدرات كامنــة. 
نحــن نتطلــع لبلــوغ مســتوى عــاٍل مــن التعليــم ليكــون فــي متنــاول جميــع الطــالب، كمــا نــدرك تماًمــا ضــرورة بنــاء شــراكة راســخة 

ومتينــة مــا بيــن المدرســة والمنــزل، والحفــاظ عليهــا فــي ســبيل بلــوغ هدفنــا المنشــود.

ــا المنشــودة.  ــق أهدافن ــي ســبيل تحقي ــه وتعاونهــم ف ــاء األمــور والمجتمــع بأكمل ــع مــن الطــالب وأولي ــي مشــاركة الجمي وهــذا يعن
ــع الطــالب.  ــاء أســس راســخة لمســتقبل مشــرق ومزدهــر لجمي ــا بن ــى هــذه الشــراكة يمكنن واعتمــاًدا عل

كل مــا نســعى إليــه هــو أن يشــعر الطــالب واآلبــاء والموظفــون والزائــرون بالراحــة وحــرارة االســتقبال، كمــا لــو أنهــم ينتمــون 
إلــى مدرســتنا منــذ فتــرة طويلــة. ويترســخ هــذا اإلحســاس باالنتمــاء وثقافــة التراحــم والتعاطــف بيــن الجميــع مــن خــالل توظيــف 
فريــق العمــل واألشــخاص المناســبين وتدريبهــم والحفــاظ علــى المزيــج الصحيــح منهــم واســتقطاب أصحــاب الكفــاءات والموهوبيــن 

فــي مجاالتهــم والملتزميــن بنشــر المشــاعر اإليجابيــة والتــي تؤثــر بدورهــا علــى عمليــة التعليــم وتحقــق الفائــدة القصــوى منهــا.

أتطلع بشوق للقائكم في مدرستنا قريًبا.
 

السيد دين برايت
مدير المدرسة

AMAZING LEARNING
Central to everything we do

Principal’s Welcome
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Reach British School is part of the International Schools Partnership (ISP), a 
focused, growing and financially secure group of schools, ensuring outstanding 
international learning connections, quality assurance and excellent governance.

Located accross ten countries in Europe, The Americas, The Middle East and 
Southeast Asia all our schools:

■  Help children and students learn to levels that amaze them;
■  Inspire children and students to be successful now and equip      
    them to be successful later;
■  Are truly international, working in partnerships within and 
    across regions, cultures and languages;
■    Aim to be the first choice for children, students and their 
    families, wherever we are.

Steve Brown
CEO
International Schools Partnership

تعتبــر مدرســة »ريتــش« إحــدى مــدارس شــراكة المــدارس العالميــة )ISP(، وهــي مجموعــة 
عالميــة مــن المــدارس الراكــزة والمتناميــة والمؤمنــة مالًيــا والتــي تحــرص علــى بنــاء روابــط متميــزة 
فــي مجــال التعليــم علــى المســتوى العالمــي وتضمــن أعلــى مســتوى مــن الجــودة واإلدارة المتميــزة.

تنتشــر مــدارس المجموعــة ضمــن عشــر دول فــي أوروبــا والقارتيــن األمريكيتين، والشــرق األوســط، 
ومنطقــة جنــوب شــرق آســيا، وجميع مدارســنا:

■ تساعد الطالب واألطفال على تحصيل تعليم متميز يشعرهم بالتفوق.
■ تلهم الطالب واألطفال لتحقيق النجاح اآلن وتؤهلهم لالستمرار في النجاح مستقباًل.

■ عالميــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى، حيــث تعمــل ضمــن شــراكات عبــر المناطــق والثقافــات 
واللغــات المختلفــة.

■ تهدف أينما وجدت ألن تكون الخيار األول لألطفال والطالب وعائالتهم.

ــرة  ــدم خــالل فت ــدر مــن التق ــر ق ــا أكب ــق أطفالن ــد أن يحق "نحــن نري
وجودهــم فــي المدرســة. ويســاعدنا أســلوبنا الفريــد فــي عمليــة 

ــك." ــق ذل ــان تحقي ــى ضم ــم عل التعلي

We are part of a global group of schools

Growing Learning. Growing Schools
Part of

نحن جزء من مجموعة مدارس عالمية

“We want all our children and students to achieve all     
they possibly can during their time at school. Our unique 
learning-focused approach helps us to ensure that we   
can make that happen.”

ستيف براون
الرئيس التنفيذي

شراكة المدارس العالمية
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Learning is about getting better, academically, socially and emotionally. Amazing 
Learning happens when students surprise themselves by getting better to a level 
beyond which they never thought possible. 

‘Amazing Learning’ for all – children, staff and families – is central to everything we 
do. Our personalised education ensures that children make remarkable progress 
and achieve standards that will impress you.

Reach British School embraces the individuality of every learner. We support 
student learning through a robust, student-focused curriculum, and enriching 
after-school programmes. Reach focuses relentlessly on each child’s ability 
to thrive in all areas; academically, socially, culturally and physically. Whether 
through mentoring, enrichment or personalised study, we recognise and nurture 
each student’s gifts and talents so that they amaze themselves and inspire others.

The astounding progress our children have made; children being able to write only 
a few letters at the beginning of the year, to writing full pages of cursive script by 
the end of the year – is something we are truly proud of.

Amazing Learning

التعليم المتميز
التعليــم المتميــز للجميــع، مــن طــالب وطاقــم تدريــس وعائــالت، هــو أســاس كل مــا نقــوم بــه مــن 
ــى  ــراً وأن يصــل إل ــا باه ــب تقدًم ــق كل طال ــم أن يحق ــي التعلي ــز ف ــن أســلوبنا الممي ــل. يضم عم

مســتويات ترضيكــم وتشــعركم بالفخــر.
تراعــي مدرســة “ريتــش” البريطانيــة شــخصية واســتقاللية كل طالــب فيهــا. نحــن ندعــم العمليــة 
التعليميــة مــن خــالل منهــاج متميــز يركــز علــى الطالــب مــن جهــة، وعــن طريــق برامــج 
وأنشــطة غنيــة ومتنوعــة تنفــذ بعــد الــدوام المدرســي مــن جهــة أخــرى. تركــز مدرســة “ريتــش” 
ــه مــن جميــع  ــل لتطويــر مهارات ــى قــدرات كل طفــل علــى حــدة، وتســعى بــال كل ــة عل البريطاني
النواحــي أكاديمًيــا واجتماعًيــا وثقافًيــا ورياضًيــا. ومــن خــالل التوجيــه، وإثــراء المعرفــة، والتعليــم 
المخصــص، فإننــا نرعــى موهبــة كل طالــب حتــى يصبــح قــادًرا علــى إطــالق طاقاتــه اإلبداعيــة 

ويلهــم اآلخريــن مــن حولــه.
يحقــق طالبنــا تقدًمــا مذهــاًل فــي مدرســتنا، واألطفــال الذيــن يبــدؤون العــام الدراســي وهــم بالــكاد 
يســتطيعون كتابــة بعــض الحــروف، يصبحــون قادريــن علــى كتابــة نصــوص كاملــة ومترابطــة 

فــي نهايــة العــام الدراســي، وهــذا مــا يجعلنــا نشــعر بالفخــر. 
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Our Teachers

Our teachers are native English speakers and bring with them many years of UK, 
regional and international experience. 

We believe teachers and other classroom-based staff are the most essential 
ingredient in a child’s success at school. Our teachers are carefully selected to 
ensure they are highly trained and have significant experience in delivering the 
various curricula on offer at the school.

طاقم التدريس
ــة مــن  اللغــة اإلنجليزيــة هــي اللغــة األم بالنســبة لجميــع مدرســينا الذيــن يمتلكــون ســنوات طويل

ــة. ــة والدولي ــة المتحــدة والمــدارس اإلقليمي ــي مــدارس المملك ــرة العمــل ف خب

نحــن نؤمــن أن المعلميــن وفريــق العمــل الــذي يتعــاون معهــم فــي الصفــوف الدراســية يشــكلون 
ــن  ــاءات م ــار أفضــل الكف ــى اختي ــا نحــرص عل ــك فإنن ــم، لذل ــة التعلي ــي عملي ــم ف العنصــر األه
المدرســين ونتأكــد مــن امتالكهــم تدريًبــا عالًيــا وخبــرة واســعة لتقديــم مختلــف المناهــج الموجــودة 

فــي مدرســتنا.

“Like all of ISP’s schools around the world, here at Reach 
British School we want the levels of learning our students 
reach to truly amaze them and their parents. It’s what our 
schools are for. Quite simply, we measure our success by 
the success of our students.”

Martin Skelton
Group Director of Learning and Education, International Schools Partnership

»كمــا هــو الحــال بالنســبة لجميــع مــدارس شــراكة المــدارس العالميــة 
)ISP( المنتشــرة حــول العالــم، نســعى فــي مدرســة »ريتــش« البريطانيــة 
ــاء أمورهــم، هــذا  ــى مســتويات تســعدهم وترضــي أولي ــا إل لوصــول طالبن
ــكل بســاطة، نحــن نقيــس  ــه، وب ــذي تعمــل مدارســنا لتحقيق هــو الهــدف ال

ــا« ــه طالبن ــذي يحقق ــى النجــاح ال ــاًء عل ــا بن مســتوى نجاحن
مارتين سكيلتون

مدير قسم التعليم شراكة المدارس العالمية



10

Reach British School follows the National Curriculum for England, a benchmarked 
course of study proven around the world; its academic and cultural rigour challenges 
students to excel in both their studies and personal growth. 

At Reach British School, we don’t just teach ‘the curriculum’ – we teach the individual 
children in our care. This means that our knowledge of each individual child is taken into 
account when our teachers plan their lessons. They build up a profile of each student 
through observations and analysis of student work, enabling them to consider how 
the student learns best. These observations are used in weekly collaborative planning 
sessions where teachers share ideas about planning the most effective lessons, and they 
monitor the progress of their students closely.

Children mature and progress at different rates and our teachers are mindful that 
each child is challenged to their level and not pushed too hard before they are 
developmentally ready to tackle particular concepts. This is very important to 
ensure students feel successful in their learning and do not begin to feel inadequate 
compared to other members of their class. Learning is not a race and we cannot 
expect all children to make progress at the same rate.

As many of our children are native Arabic speakers, our teachers support learning by 
teaching similar content at the same time across the National Curriculum of England 
and the Ministry of Education curriculum. This is especially effective in Nursery/
Foundation Stage 1 (FS1) and Foundation Stage 2 (FS2), where teaching the same 
vocabulary in both languages aids understanding. 

Our teachers are highly experienced and 
passionate about education.

Teaching and Learning
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عملية التعليم والتعلم 
يعــد المنهــاج الوطنــي البريطانــي الــذي تقدمــه مدرســتنا الدوليــة فــي أبوظبــي مقــرًرا دراســًيا معتمــًدا 
فــي أنحــاء العالــم كافــًة. وبفضــل مــا يتمتــع بــه هــذا المنهــاج مــن مســتوى أكاديمــي وثقافــي رفيــع، 

فإنــه يحفــز الطــالب علــى التفــوق والتطــور مــن الناحيتيــن األكاديميــة والشــخصية.

ــم “المنهــاج الدراســي” فحســب، بــل  ــى تعلي ــة عل ــا فــي مدرســة “ريتــش” البريطاني ال يقتصــر دورن
نراعــي شــخصية وإمكانيــة كل طفــل بشــكل مســتقل. ويعنــي ذلــك أننــا نأخــذ بعيــن االعتبــار معرفتنــا 
بــكل طالــب علــى حــدة أثنــاء تحضيــر المعلميــن لدروســهم. يقــوم المعلمــون بإنشــاء ملفــات تعريــف 
ــة  ــم معرف ــح له ــا يتي ــذا م ــل الطــالب، وه ــل عم ــع المالحظــات وتحلي ــق جم ــب عــن طري ــكل طال ل

الطريقــة األمثــل لتعليــم كل طالــب.

تســتخدم هــذه المالحظــات فــي جلســات التحضيــر المشــتركة األســبوعية، ويشــارك المعلمــون بطــرح 
ــدم  ــدى تق ــون م ــة، ويراقب ــر فعالي ــن أجــل دروس أكث ــة لوضــع الخطــط المناســبة م ــكار الالزم األف

طالبهــم عــن كثــب.

يتقــدم الطــالب أثنــاء عمليــة تعليمهــم بمعــدالت مختلفــة، ويحــرص معلمونــا علــى وضــع كل طالــب 
أمــام تحديــات تناســب إمكاناتــه ومقدراتــه بحيــث ال يتــم دفعــه لتعلــم مفاهيــم متقدمــة قبــل أن يصبــح 
جاهــزاً الســتيعابها. هــذا األســلوب مهــم جــًدا لضمــان شــعور الطــالب بتحقيــق النجــاح خــالل عمليــة 
التعليــم، وحتــى ال يشــعر أي طالــب بالنقــص مقارنــة بأقرانــه مــن الطــالب فــي الفصــل. عمليــة التعليــم 

ليســت ســباًقا وال يجــب أن نتوقــع مــن جميــع الطــالب إحــراز التقــدم بالمعــدل ذاتــه.

باعتبــار أن اللغــة العربيــة تعــد اللغــة األم بالنســبة لعــدد كبيــر مــن الطــالب، فــإن المعلميــن يدعمــون 
ــاج وزارة  ــرا ومنه ــي إنجلت ــي ف ــاج الوطن ــن المنه ــا بي ــل م ــوى متماث ــس محت ــم بتدري ــة التعلي عملي
التعليــم. ويعتبــر هــذا األســلوب فعــال فــي عمليــة التعليــم وخاصــة فــي مرحلــة الحضانــة والمرحلــة 
ــردات  ــم المف ــاعد تعلي ــث يس ــة )FS2(، حي ــية الثاني ــة التأسيس ــى )FS1( والمرحل ــية األول التأسيس

ذاتهــا باللغتيــن علــى مزيــد مــن الفهــم واالســتيعاب.

ــم  ــزون بشــغفهم وحبه ــة ويتمي ــرة عالي ــك مدرســونا خب يمتل
ــم. ــة التعلي لمهن



12

Social and Emotional Development

In addition to a British education, our school values, ethos and teaching approaches 
encourage students to develop collaborative enquiry skills and understand that they 
are important individuals who can make a positive difference to the lives of others. 
Our aim is to promote curiosity, to encourage students to ask questions, and to teach 
them to use their skills and knowledge confidently in real-life situations.

التنمية االجتماعية والنفسية:
إضافــة إلــى تقديــم التعليــم البريطانــي للطــالب، فــإن مدرســتنا تحفــز نشــر القيــم واألخــالق وأســاليب 
التعليــم التــي تســاهم بتنميــة مهــارات البحــث والتقصــي مــن خــالل التعــاون ما بيــن الطالب وتســاعدهم 
علــى إدراك أهميتهــم ومعرفــة أنهــم أفــراد مســتقلون وقــادرون علــى إحــداث تغييــر إيجابــي فــي حيــاة 
اآلخريــن. هدفنــا تشــجيع الطــالب علــى حــب المعرفــة والفضــول اإليجابــي وطــرح األســئلة وتعليمهــم 

كيفيــة توظيــف مهاراتهــم ومعارفهــم فــي مواقــف الحيــاة خــارج المدرســة.

Learning Beyond the Classroom
Students at Reach British School are provided with many opportunities to develop                  
and thrive. 

Learning is not limited to the classroom but can also take place outdoors or through an 
educational visit or a community service project. Lessons are lively, fun and challenging, 
and provide students with many opportunities to think critically and independently. 

التعليم خارج الصفوف الدراسية
تســتخدم مدرســة “ريتــش” البريطانيــة أســاليب متنوعــة في عملية التعليــم لتوفر للطالب فــرص تطوير 
ــل يمكــن أن يكــون  ــى الفصــل الدراســي ب ــم عل ــث ال يقتصــر التعل ــراء معارفهــم، حي ــم وإث مهاراته
فــي الهــواء الطلــق خــالل رحلــة علميــة أو مشــروع خدمــة مجتمعيــة. تمتــاز هــذه الــدروس بحيويتهــا 
ومتعتهــا وهــي تشــكل نوًعــا جديــًدا مــن التحــدي، حيــث تمنــح الطــالب فرًصــا للتفكيــر بأســلوب نقــدي 

ومستقل.



13

At Reach British School we pride ourselves on offering a wide variety of extra-curricular activities as a way 
of ensuring that all children can make the most out of the school programme. Our ECAs complement 
our curriculum, whether it’s extra academic help, enhancing motor skills in arts and crafts, or building 
team spirit in sports.

At the heart of all our ECA clubs is the individual encouragement and enjoyment of each student. 
We enjoy seeing the progression students make over the term, for example the dance club showing 
their new choreography, or the art club putting on an exhibition. We might celebrate it during school 
assemblies, but we also offer clubs that compete against other schools where strategy and technique 
is important.

It’s the passion and encouragement from the staff that make the extra-curricular activities so worthwhile 
and fulfilling for the students. Students can choose from a wide selection of extra-curricular activities 
such as:

Drawing & Arts | Athletics | Book Club | Extra Maths | Science Club | Football | Swimming   | Gymnastics 
| Extra English | Photography Club | Karate | Basketball | Arabic Stories | Quran Studies

األنشطة الالصفية والفعاليات التعليمية اإلضافية خارج الصف 
تفخــر مدرســة »ريتــش« البريطانيــة بتقديــم مجموعــة واســعة مــن األنشــطة اإلضافيــة خــارج إطــار المنهــاج 
المدرســي، وتضمــن هــذه األنشــطة اســتفادة الطــالب إلــى أقصــى حــد مــن البرنامــج الدراســي. تعتبــر األنشــطة 
الالصفيــة والفعاليــات مكملــة للمنهــاج، ســواء كانــت علــى شــكل مســاعدة أكاديميــة إضافيــة أو تعزيــز للمهــارات 

فــي مجــال الحــرف واألعمــال اليدويــة، أو بنــاء روح الفريــق مــن خــالل األنشــطة الرياضيــة.
ــر  ــى تطوي ــب عل ــجيع كل طال ــى تش ــي إل ــاج المدرس ــار المنه ــارج إط ــة خ ــطة اإلضافي ــوادي األنش ــدف ن ته
ــا خــالل  ــه طالبن ــذي يحقق ــدم ال ــة التق ــآن واحــد. نحــن نســعد برؤي ــدة والمتعــة ب ــق الفائ ــه بأســلوب يحق مهارات
الفصــل الدراســي كاســتعراض طــالب نــادي الرقــص مــا يتعلمونــه أو إقامــة نــادي الفنــون للمعــارض الفنيــة. 
قــد تقــوم المدرســة باســتعراض هــذه النشــاطات داخــل المدرســة أو أن تدخــل بهــا فــي منافســات مــع مــدارس 

ــى أســلوب العمــل. ــز عل ــم التركي أخــرى، حيــث يت
وبفضــل شــغف طاقــم المدرســين وتشــجيعهم المســتمر تصبــح هــذه األنشــطة الالصفيــة هامــة بالنســبة للطــالب 

وتلبــي احتياجاتهــم، ويمكــن للطــالب االختيــار مــن بيــن مجموعــة واســعة مــن النشــاطات مثــل:

الرســم والفنــون | ألعــاب القــوى | نــادي الكتــاب | الرياضيــات | نــادي العلــوم | كــرة القــدم | الســباحة | الجمباز 
| اللغــة اإلنجليزيــة | نــادي التصويــر | الكاراتيــه | كــرة الســلة | القصــص العربيــة | الدراســات القرآنية.

Extra-curricular Activities and Extended Learning
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Early Years 
Foundation Stage
Our Curriculum

At Reach British School we follow the Early Years Foundation Stage (EYFS) 
curriculum for England and Wales.

Our aim is to build a strong foundation for our children’s educational journey by 
providing a carefully planned and delivered Foundation Stage curriculum.  Our 
classes are structured to stimulate the development of skills and knowledge 
that will enable our children to develop socially, emotionally, intellectually and 
physically at this early stage of their development.

In addition, our early learners have daily Arabic lessons; this is for both native and 
non-native speakers, Islamic for Muslim students three times a week, along with 
weekly PE, ICT and music lessons.  

المرحلة التأسيسية
للسنوات المبكرة

منهاجنا

 )EYFS( نعتمــد فــي مدرســة “ريتــش” البريطانيــة منهــاج المرحلــة التأسيســية للســنوات المبكــرة
المعتمــد فــي إنجلتــرا وويلــز.

نحــن نهــدف لبنــاء أســس قويــة يســتند إليهــا الطــالب خــالل رحلتهــم التعليميــة عــن طريــق توفيــر 
منهــاج دراســي تخصصــي يناســب مرحلتهــم العمريــة، حيــث يقدمــه لهــم فريــق يتمتــع بالخبــرات 
والمؤهــالت. قمنــا بإعــداد الصفــوف الدراســية لتســاعد الطــالب علــى تنميــة مهاراتهــم ومعارفهــم، 
وتمكنهــم مــن التطــور مــن النواحــي االجتماعيــة والنفســية والفكريــة والبدنيــة فــي هــذه المرحلــة 

المبكــرة مــن عمرهــم.

باإلضافــة إلــى ذلــك، يتلقــى طــالب المراحــل المبكــرة دروًســا يوميــة باللغــة العربيــة ســواء كانــوا 
ــا فــي مــادة التربيــة اإلســالمية للطــالب  مــن الناطقيــن بهــا أو مــن غيــر الناطقيــن بهــا، ودروًس
ــا  ــي الرياضــة، وتكنولوجي ــبوعية ف ــب حصــص أس ــى جان ــبوعًيا إل ــرات أس ــالث م ــلمين ث المس

المعلومــات واالتصــاالت، والموســيقى.
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Key Learning Areas
The curriculum for EYFS underpins all future learning. There are seven areas of learning.

The EYFS curriculum details seven key areas of learning from birth to five years old. These include:

• Communication and Language - giving children opportunities to develop their confidence and 
skills in expressing themselves;

• Physical Development - providing opportunities for young children to be active and to develop 
their coordination and movement;

• Personal, Social and Emotional Development - helping children to develop a positive sense of 
themselves and to have confidence in their own abilities;

• Literacy - encouraging children to link sounds and letters and to begin to read and write;

• Mathematics - providing children with opportunities to develop and improve their skills in 
counting, understanding and using numbers;

• Understanding the World - guiding children to understand their physical world and their 
community through opportunities to explore and observe;

• Expressive Arts and Design - enabling children to explore and play with a wide range of media 
and materials.

مجاالت التعليم الرئيسية
يركــز منهــاج المرحلــة التأسيســية للســنوات المبكــرة علــى جميــع مجــاالت التعليــم التــي ســيحتاجها األطفــال مســتقباًل، 

حيــث تشــمل ســبعة مجــاالت رئيســية.

ــى عمــر خمــس ســنوات  ــوالدة وحت ــة مــن ال ــة العمري ــة التأسيســية للســنوات المبكــرة المرحل ــاج المرحل ويغطــي منه
ويشــمل:

• التواصل واللغة: يمّكن األطفال من تنمية ثقتهم بأنفسهم ويطور مهاراتهم في التعبير عن أنفسهم.

• التطور البدني: يمنح األطفال الفرصة لممارسة األنشطة الرياضية وتطوير مهاراتهم الحركية.

• التنميــة الشــخصية واالجتماعيــة والنفســية: يســاعد األطفــال علــى تنميــة شــعور إيجابــي تجــاه أنفســهم وامتــالك الثقــة 
بقدراتهــم.

• القدرة على القراءة والكتابة: يحفز األطفال على الربط بين األصوات والحروف والبدء بتعلم القراءة والكتابة.

• الرياضيات: يساعد األطفال على تنمية مهاراتهم في عد األرقام وفهمها واستخدامها.

• فهم العالم: يوجه األطفال من أجل فهم عالمهم المادي ومجتمعهم من خالل توفير فرص االستكشاف والمراقبة.

ــال مــن االستكشــاف واللعــب باســتخدام مجموعــة واســعة مــن الوســائط  ــن األطف ــم: تمّك ــة والتصمي ــون التعبيري • الفن
ــواد. والم
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Key Stage 1 and 2

Our Curriculum
The Primary School is for students in Year 1 to Year 6.  We follow the National 
Curriculum for England, with a strong focus on the core subjects – English, 
Mathematics and Science and Computing, carefully designing the curriculum to 
meet the needs of our diverse international community.  The teaching of Arabic, 
Islamic, UAE Social Studies and Moral Education which encompasses the local 
Ministry of Education requirements.  Additionally, we make significant links with 
the UAE and the rest of the world across the remaining foundation subjects, where 
our students have the opportunity to develop their knowledge, understanding 
and skills which they can then apply in all areas of the curriculum using innovative 
technologies to enhance their learning experiences.

Our Primary School department offers an engaging environment for children 
to acquire and develop the skills, knowledge and understanding that they will 
need for a successful transition to Secondary School. We value not only academic 
development, but also the social, emotional, creative and physical development 
of each child during these crucial years.

المرحلة االبتدائية
المرحلة 1 و2

منهاجنا
ــى فمــا بعــد المنهــاج الوطنــي فــي إنجلتــرا مــع وجــود بعــض  يــدرس الطــالب مــن الســنة األول
ــى تدريــس المــواد األساســية  ــة إل ــة. باإلضاف ــي الدول ــم ف ــات والتعديــالت المناســبة للتعلي اإلضاف
التــي تشــمل اللغــة اإلنجليزيــة والرياضيــات، فــإن المنهــاج يتضمــن أيًضــا العلــوم، والجغرافيــا، 
والتاريــخ، والموســيقى، والفــن، والتصميــم والتكنولوجيــا، وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، 
والتربيــة البدنيــة. وإلــى جانــب ذلــك، فإننــا نولــي أهميــة بنفــس المســتوى لتدريــس اللغــة العربيــة 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــة ف ــة األخالقي ــة والتربي ــة اإلســالمية والدراســات االجتماعي والتربي
ــا  ــذل جهدن ــن نب ــة. نح ــي الدول ــم ف ــة والتعلي ــات وزارة التربي ــع متطلب ــى م ــا يتماش ــدة، بم المتح
ووقتنــا إلعــداد منهــاج دراســي يلبــي متطلبــات جميــع المتعلميــن، واختيــار الموضوعــات الملهمــة 

ــا الدولــي. ــة بتوجهن والمحفــزة وذات الصل

ــارات  ــوا المه ــى يمتلك ــال حت ــة لألطف ــة جذاب ــتنا بيئ ــي مدرس ــة ف ــة االبتدائي ــم المرحل ــر قس يوف
ــى  ــال ناجــح إل ــة ويطــورا مــن أنفســهم ويدركــوا أنهــم ســيحتاجون إليهــا مــن أجــل انتق والمعرف
المرحلــة الثانويــة. ال يقتصــر دورنــا علــى التركيــز علــى التطــور األكاديمــي، وإنمــا نعمــل أيًضــا 
علــى تطويــر مهــارات الطــالب مــن النواحــي االجتماعيــة والنفســية واإلبداعيــة والبدنيــة خــالل 

ــة الهامــة مــن حياتهــم. هــذه المرحل

Primary
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Key Learning Areas
Enquiry-based learning - children use a range of research methods to lead their own learning, 
incorporating innovation and technology;

Self-directed learning - children self-assess when learning new concepts and challenge 
themselves to achieve;

Talk for writing -  story mapping and innovation enhance independent writing;

Phonics and guided reading - develop core literacy skills;

Extra-curricular activities (ECAs), trips and visits - enhance children’s learning incorporating 
local culture and our locality;

Integration of Arabic - linking learning through language;

Leading assemblies – classes share their learning with children and families in weekly 
assemblies.

مجاالت التعليم الرئيسية
التعلــم القائــم علــى التقصــي واالستفســار – يعتمــد الطــالب علــى مجموعــة مــن أســاليب البحــث والتقصــي 

خــالل العمليــة التعليميــة مــع توظيــف االبتــكارات والتقنيــات.

التعليــم الموجــه ذاتًيــا – يقّيــم الطــالب مســتواهم بأنفســهم عنــد تعلــم مواضيــع جديــدة ويتحــدون أنفســهم لبلــوغ 
ــتويات أعلى. مس

حــوارات لتطويــر الكتابــة – وضــع مخطــط لروايــة القصــة واعتمــاد ســبل مبتكــرة لتطويــر الكتابــة بشــكل 
مســتقل

الصوتيات والقراءة الموجهة – تطوير المهارات األساسية في القراءة

األنشــطة الالصفيــة والرحــالت خــارج المدرســة – لالرتقــاء بمســتوى الطــالب من خــالل التواصل مــع الثقافة 
المحلية. والتقاليد 

دمج اللغة العربية – ربط التعليم باللغة العربية

ــالل  ــالت خ ــع الطــالب والعائ ــا م ــي بلغته ــم الت ــتويات التعلي ــوف مس ــارك الصف ــم االجتماعــات – تش تنظي
ــبوعية. ــات أس اجتماع
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Key Stage 3 and 4

Our Curriculum

Our curriculum in Key Stage 3, which includes Years 7 to 9, follows the English National 
Curriculum, with some adaptations to the local context.  In accordance with the Ministry 
of Education, we offer a wide range of subjects, including Maths, English, Science, ICT, Art, 
PE, Geography, History and French.  We provide Arabic Language and UAE Social Studies 
for native and non-native students, and Muslim students also take Islamic Studies.

In Key Stage 4, our Year 10 and 11 programme prepares students for the IGCSE (General 
Certificate of Secondary Education) examinations in a wide range of The National 
Curriculum for England and Wales subjects. Our students are supported through these 
examination courses by a comprehensive guidance and tutorial system based on their 
individual learning needs.  English, Maths and Science are compulsory IGCSE subjects for 
all students.  Students will then select a minimum of two further subjects from our options 
list, which includes French and Art. Arabic and Islamic are assessed according to MOE 
curriculum at the end of Year 13

المرحلة الثانوية
المرحلة 3 و4

مناهجنا
ــرا  ــي إنجلت ــي ف ــاج الوطن ــى 9 المنه ــن 7 إل ــن الســنوات م ــي تتضم ــة 3، الت ــي المرحل ــدرس الطــالب ف ي
مــع وجــود بعــض اإلضافــات والتعديــالت المناســبة للتعليــم فــي الدولــة. وتماشــًيا مــع نظــام وزارة التربيــة 
ــوم،  ــة، والعل ــات، واللغــة اإلنجليزي ــدم مجموعــة واســعة مــن المــواد وتتضمــن الرياضي ــا نق ــم، فإنن والتعلي
وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، والفــن، والتربيــة البدنيــة، والجغرافيــا، والتاريــخ، واللغــة الفرنســية. 
كمــا نــدّرس اللغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لجميــع الطــالب مــن 

مواطنيــن ووافديــن، كمــا يــدرس الطــالب المســلمون مــادة التربيــة اإلســالمية.

 IGCSE وفــي المرحلــة 4، يهــدف منهاجنــا الدراســي فــي الســنتين 10 و11 إلى إعــداد الطالب المتحانــات
)الشــهادة العامــة للتعليــم الثانــوي( التــي تشــمل مجموعــة واســعة مــن المــواد ضمــن المنهــاج الوطنــي فــي 
إنكلتــرا وويلــز. ولخــوض امتحانــات هــذه المــواد، يتلقــى طالبنــا الدعــم عــن طريــق نظــام توجيهــي وتعليمــي 
شــامل يعتمــد علــى احتياجاتهــم التعليميــة الفرديــة. تعــد مــواد اللغــة اإلنجليزيــة والرياضيــات والعلــوم مــن 
مــواد IGCSE اإللزاميــة لجميــع الطــالب. ويجــب علــى الطــالب بعــد ذلــك اختيــار مــا ال يقــل عــن مادتيــن 
إضافيتيــن مــن قائمــة الخيــارات لدينــا، والتــي تتضمــن اللغــة الفرنســية، والفنــون، واللغــة العربيــة، والتربيــة 

اإلســالمية، والتــي يتــم تقييمهــا وفًقــا لمنهــاج وزارة التربيــة والتعليــم فــي نهايــة الســنة 13.

Secondary
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Key Learning Areas
Key Stage 5 

Reach British School is committed to ensuring that our Senior School students are 
prepared for their future studies when attending their university of choice. Our 
students study subjects based upon their future university pathways, their academic 
strengths, and as per ADEK requirements.   

In their final two years of study at Reach, students will study and undertake their AS 
(Year 12) and A (Years 12 and 13) Level courses and examinations before progressing 
onto further education.  All students must meet the Reach graduation requirements 
and fulfil the Ministry of Education requirements for Arabic and Islamic Studies. 

We are committed to ensuring students have the academic knowledge, skills 
and competencies to succeed and attend their first-choice university. Laying the 
foundations for LIFE-LONG SUCCESS!   

 *Please note, that in line with the with the Department of Knowledge and Education, all students must 
complete Year 13 in order to graduate.

مجاالت التعليم الرئيسية
المرحلة 5

تؤكــد مدرســة “ريتــش” البريطانيــة علــى التزامهمــا بإعــداد طــالب المرحلــة الثانويــة إلكمــال تعليمهــم 
عنــد االلتحــاق بالجامعــة التــي يختارونهــا. يــدرس طالبنــا المــواد وفًقــا للمســارات الجامعيــة المســتقبلية 
التــي يرغبــون بالتوجــه إليهــا، والمــواد األكاديميــة التــي يظهــرون تفوقهــم فيهــا، ووفًقــا لمتطلبــات مجلــس 

أبوظبــي للتعليــم.

يجــب علــى الطــالب فــي الســنتين األخيرتيــن مــن دراســتهم فــي مدرســة “ريتــش” البريطانيــة إجــراء 
دورات وامتحانــات المســتوى AS )الســنة 12(، وA )الســنتان 12 و13(، وذلــك قبــل مواصلــة تحصيــل 
المزيــد مــن التعليــم. يجــب علــى جميــع الطــالب تحقيــق متطلبــات التخرج مــن مدرســة “ريتــش” وااللتزام 

بمتطلبــات وزارة التربيــة والتعليــم فيمــا يتعلــق بمــواد اللغــة العربيــة والدراســات اإلســالمية.

ــة للنجــاح  ــاءات األكاديمي ــارات والكف ــة والمه ــى المعرف ــان حصــول الطــالب عل نحــن ملتزمــون بضم
ــاة! ــدوم طــوال الحي ــون بدخولهــا. نحــن نضــع األســس لنجــاح ي ــي يرغب وااللتحــاق بالجامعــة الت

* يرجــى مالحظــة أنــه تماشــيا مــع دائــرة المعرفــة والتعليــم يجــب علــى جميــع الطــالب أن يكملــوا الســنة 
13 مــن أجــل التخــرج.
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Unique Opportunities for 
Secondary Students
Cross-cultural tolerance, understanding and diplomacy are just as important for our 
future leaders as any other classroom subject.

As part of the International Schools Partnership, we are able to offer our secondary 
school students some amazing leadership opportunities.

• Model United Nations is an educational simulation in which students can learn about 
diplomacy, international relations, and the United Nations.

• The ISP Future Global Leaders Conference is a debate and diplomacy conference 
offering secondary students the opportunity to come together to debate some of our 
society’s most pressing issues. 

• The ISP Buddy Exchange Programme enables reciprocal exchanges between ISP 
schools for a period of one month for students aged between 14 – 17 years of age. 
These are experiences that offer students amazing and diverse learning opportunities 
within a safe and secure environment.

فرص فريدة لطالب المرحلة الثانوية
التســامح بيــن الثقافــات المختلفــة والتفاهــم والدبلوماســية ال تقــل أهميــة علــى اإلطــالق بالنســبة لقــادة المســتقبل 

عــن أي موضــوع آخــر.

ولكوننــا جــزء مــن شــراكة المــدارس العالميــة، يمكننــا أن نقــدم لطالبنــا فــي المــدارس الثانويــة مجموعــة مــن 
الفــرص المذهلــة الكتســاب المهــارات القياديــة.

• يجسد نموذج األمم المتحدة نظام محاكاة يتيح للطالب تعلم الدبلوماسية والعالقات ونظام األمم المتحدة.

ــح للطــالب فرصــة  ــًى يتي ــة )ISP( ملتق ــادة المســتقبل لمــدارس شــراكة المــدارس العالمي ــل مؤتمــر ق • يمث
لاللتقــاء ومناقشــة بعــض مــن أهــم القضايــا التــي تؤثــر فــي مجتمعنــا.

• توفــر المدرســة برنامًجــا لتبــادل الطــالب بيــن مــدارس شــراكة المــدارس العالميــة )ISP( لمــدة شــهر واحــد، 
ويمّكــن هــذا البرنامــج الطــالب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 14-17 ســنة مــن خــوض تجربــة تعليــم متميــزة 

ومتنوعــة فــي بيئــة آمنة.

هــذه نمــاذج عــن التجــارب التــي تضمــن للطــالب فرصــة تعليــم مذهلــة ومتنوعــة ضمــن بيئــة تعليميــة آمنــة 
ومناســبة.

Future Global Leaders Conference

Buddy Exchange Programme
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The Reach British School Achievement Team aims to support every student to reach their 
full potential and strives to ensure that every student achieves positive outcomes and 
makes academic progress. The goal of the Achievement Team is to reduce the barriers to 
learning and enrich learning opportunities.

The Achievement Team offers support for students in the classroom environment, working 
with the class teacher to tailor provisions to address a specific need. This can be for a variety 
of reasons including specific learning difficulties, special educational needs, English as an 
additional language, and social needs. The team is available to assist and guide teachers and 
parents in planning and coordinating the best support possible for all students.

فريق اإلنجاز
يهــدف فريــق اإلنجــاز فــي مدرســة »ريتــش« البريطانيــة إلــى دعــم كل طالــب علــى حــدة حتــى يتمكــن مــن 
إظهــار مهاراتــه وتطويــر مواهبــه بشــكل كامــل، ويتمثــل هــدف الفريــق بتحقيــق كل طالــب نتائًجــا إيجابيــة 

وتقدًمــا أكاديمًيــا، كمــا يهــدف إلــى إزالــة العوائــق أمــام عمليــة التعليــم وإثــراء فــرص التعليــم.

يقــدم فريــق اإلنجــاز الدعــم الــالزم للطــالب داخــل الفصــل الدراســي، ويعمــل مــع المدرســين إلعــداد الخطــط 
ــم واالحتياجــات  الالزمــة لتلبيــة احتياجــات تعليميــة محــددة قــد تنشــأ ألســباب متنوعــة مثــل صعوبــة التعل

التعليميــة الخاصــة وتعلــم اللغــة االنجليزيــة باعتبارهــا لغــة إضافيــة واالحتياجــات االجتماعيــة.

ــم  ــاء األمــور مــن أجــل التخطيــط والتنســيق لتقدي ــدوام لمســاعدة المدرســين وأولي ــى ال الفريــق حاضــر عل
أفضــل دعــم ممكــن لجميــع الطــالب.

The Achievement Team
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The Islamic Studies and Social Studies Department aspires to form a leadership personality 
which understands Islamic values, the values of tolerance, and of keeping the book of Allah’s 
recitation, conservation and interpretation. Our team link these values to the reality of our 
students’ daily life to reflect behaviour in society as well as the social values that serve them 
as active individuals within school, their family and the rest of the community.

The Arabic Language Department at Reach British School aspires to be a distinguished 
section that excels students in the field of Arabic language, whether they are learning 
as native or non-native Arabic speakers. This vision is based on several main themes 
which equally contribute to both the progress made and the student achievement 
in our school. Such as deepening the student’s concept that language is an essential 
component of national and cultural identity - Improving linguistic and cognitive ability, 
oral and written expression skills, and language development -  Showing respect and 
tolerance towards others by maintaining proper language in our communication.

اللغة العربية، والتربية اإلسالمية، والدراسات 
االجتماعية

يســعى قســم التربيــة اإلســالمية والدراســات اإلجتماعيــة جاهــدا لتطبيــق رؤيــة واضحــة المعالــم والخطــط 
لتكويــن شــخصية قياديــة مــن أبنائنــا الطــالب تكــون ملتزمــة بعقيدتهــا وملتزمــة بقيمهــا اإلســالمية والوطنيــة 
ومنفتحــة علــى غيرهــا لتحقيــق قيــم التســامح واحتــرام اآلخريــن وتكويــن شــخصية مخلصــة لوطنهــا تحافــظ 
علــى مقــدرات الوطــن وتحتــرم قادتــه وتصونــه وتشــارك فــي إنجــاز التحديــات الوطنيــة المســتقبلية وتقــدر 

دور اآلبــاء المؤسســين وتشــارك فــي بنــاء الوطــن ونهضتــه.

يســعى قســم اللغــة العربيــة إلــى توفيــر بيئــة تعليميــة محفــزة تلبــي احتياجــات المتعلميــن وتطــور مهاراتهــم 
العلميــة والمعرفيــة، إضافــة إلــى تنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد لــدى الطلبــة مــن خــالل أنشــطة منهجيــة وال 
منهجيــة. يعتمــد تدريــس اللغــة العربيــة  للناطقيــن وغيــر الناطقيــن بهــا فــي مدرســة ريتــش علــى توفيــر 
بيئــة تعليميــة داعمــة للتعلــم تحفــز الطــالب علــى التحصيــل الدراســي اإليجابــي، حــث الطــالب علــى البحــث 
واالســتقصاء وتوليهــم مســؤولية التعلــم. نســعى مــن خــالل المنهــج الدراســي واألنشــطة التفاعليــة إلــى بنــاء 

جيــل  واٍع متمكــن مــن مهــارات العصــر ومعتــٍز بهويتــه الوطنيــة وثقافتــه.

Arabic, Islamic Studies and 
Social Studies 
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Students for whom English is an additional language have diverse needs in terms of support 
necessary in English language learning. Teachers’ planning should take into account such 
factors as the student’s age, the length of time they have been learning (or exposed to) the 
English language, previous educational experiences, and their skills or proficiency levels in 
their mother tongue. 

This knowledge will be sought from parents, previous school reports, observation of the 
student in and outside of class, and where the students are Arabic speakers, liaison with 
Arabic colleagues to build a more thorough learner profile.

 تعلم اللغة اإلنجليزية باعتبارها لغة ثانية
(EAL)

تختلــف احتياجــات الطــالب الذيــن يتعلمــون اللغــة االنجليزيــة باعتبارهــا لغــة ثانيــة بيــن طالــب وآخــر مــن 
حيــث مســتوى الدعــم الــذي يحتاجــه كل طالــب إلتقــان تعلــم هــذه اللغــة. ويجــب علــى المعلميــن األخــذ بعيــن 
االعتبــار عــدة عوامــل أثنــاء عمليــة تعليــم اللغــة االنجليزيــة مثــل عمــر الطالــب وطــول المــدة الســابقة التــي 

تعلــم فيهــا الطالــب اللغــة االنجليزيــة ومهارتــه ودرجــة إتقانــه للغتــه األم.

ويمكــن الحصــول علــى هــذه المعلومــات مــن أوليــاء األمــور ومــن التقاريــر المدرســية الســابقة وتســجيل 
مالحظــات عــن الطالــب داخــل الفصــل الدراســي وخارجــه، وفــي حــال كان الطالــب مــن الناطقيــن باللغــة 
العربيــة يمكــن التواصــل مــع زمالئــه مــن الناطقيــن باللغــة العربيــة لبنــاء ملــف تعريفــي شــامل عــن مســتوى 

الطالــب.

English as an Additional 
Language (EAL) 
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Facilities and Technology

المرافق المدرسية
بما أن مدرسة »ريتش« البريطانية حديثة العهد نسبًيا، فهي تتمتع بمجموعة من أحدث وأفضل المرافق المدرسية المصممة خصيًصا إلثراء عملية التعليم.

يمكن لجميع الطالب الوصول إلى:

• مسبح داخلي مزود بنظام تدفئة بطول 25 م مع حصص سباحة أسبوعية.

• فصول دراسية واسعة وكاملة التجهيز يغمرها ضوء الشمس وتوفر شروًطا مناسبة للتعلم.

• صالة رياضية كبيرة وصالتان أصغر حجًما إلقامة نشاطات إضافية مختلفة.

• مكتبات مجهزة بشكل جيد ومنفصلة للمرحلتين االبتدائية والثانوية.

• مختبرات تخصصية للعلوم وصفوف لتعليم تقنية المعلومات واالتصاالت.

• مدرسو موسيقى متخصصون وغرف موسيقى – يحصل كل طالب على فرصٍة لتعلم العزف على آلة موسيقية.

• برنامج مكثف لتعليم فن التصوير والمشاريع الرقمية التفاعلية.

• ساحات لعب مظللة ومصنفة حسب الفئة العمرية مجهزة بأجهزة لعب حديثة.

As a relatively new school, we are privileged to have a range of excellent facilities and activities that have been designed to enrich students’ 
learning experiences.

All students have access to:

• A heated 25m indoor swimming pool with weekly swimming lessons.

• Spacious classrooms with large windows to let in natural light, a major factor in children’s ability to focus.

• A large multi-purpose sports hall and two more smaller halls to accommodate a wide range of extra-curricular activities.

• Separate, well-stocked libraries for primary and secondary.

• Dedicated Science Laboratories and Information and Communication Technologies (ICT) suites.

• Specialist music teachers give children the opportunity to learn an instrument.

• Extensive art programme offering photography and interactive digital projects.

• Age-appropriate shaded play areas across the campus and amazing new playground equipment.
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Houses

At Reach British School we aim to encourage team spirit, and we believe instilling 
a healthy sense of competition in our children is a vital part of their development. 
It is important to us that this is filtered across the school through the curriculum, 
our sports, and our behaviour management and rewards systems to ensure all our 
children have the opportunity to succeed.

To enable this, we organise activities that test the physical, intellectual and creative 
elements of school life to promote critical thinking, collaboration, creativity and 
communication skills in our students.

Every student is assigned a house colour on enrolment, so they can feel part of 
the school community from day one, as well as by class or year group. Students 
accumulate house points throughout the year and the winning house at the end of 
the year is awarded the House Cup.

Each house is led by a captain selected from the senior student body for their 
leadership and skills. 

نظام الفرق المدرسية 
نحــن فــي مدرســة »ريتــش« البريطانيــة نهــدف إلــى تحفيــز روح الفريــق بيــن الطــالب، كمــا نؤكــد 
ــن  ــم. م ــن تطوره ــًيا م ــزًءا أساس ــد ج ــال يع ــن األطف ــة بي ــي بالمنافس ــعور صح ــى أن غــرس ش عل
الضــروري بالنســبة لنــا أن ُيعتمــد هــذا األســلوب فــي المدرســة مــن خــالل المناهــج الدراســية والبرامج 
الرياضيــة وأنظمــة إدارة الســلوك والمكافــآت لضمــان حصــول جميــع أطفالنــا علــى فرصــة للنجــاح.

ولتطبيــق ذلــك علــى أمثــل وجــه، ننظــم أنشــطة تختبــر العناصــر الماديــة والفكريــة واإلبداعيــة للحيــاة 
المدرســية مــن أجــل تعزيــز الفكــر النقــدي والتعــاون واإلبــداع ومهــارات االتصــال لــدى الطــالب.

ــد التســجيل، حتــى يترســخ فــي داخلهــم، مــن أول يــوم لهــم،  يخصــص لــون فريــق لــكل طالــب عن
ــاط  ــع الطــالب نق ــية. يجم ــنة الدراس ــع المدرســي والصــف والس ــن المجتم ــزء م ــم ج ــاس بأنه إحس

ــرق المدرســية. ــة العــام كأس الف ــي نهاي ــز ف ــق الفائ ــح الفري ــم من ــى مــدار العــام ويت ــق عل الفري

يقود كل فريق قائد تختاره هيئة الطالب الكبار بناًء على تميزه ومهاراته القيادية.
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“We want all our children and 
students to achieve all they 

possibly can during their time 
at school. Our unique learning-

focused approach
helps us to ensure that we can 

make that happen.”

Steve Brown
CEO

International Schools Partnership

“ما نسعى إليه هو أن يحقق طالبنا وأطفالنا أعلى 
مستوى من التقدم خالل فترة وجودهم

في المدرسة. كما أن األسلوب التعليمي الفريد 
والمتميز الذي تتبعه مجموعة مدارسنا، يقدم

لنا المساعدة الالزمة لتحقيق األهداف المنشودة.”

ستيف براون
الرئيس التنفيذي

مجموعة شراكة المدارس العالمية
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AMAZING LEARNING 
is central to everything we do

Baniyas, Abu Dhabi, United Arab Emirates

+971 2 582 2030 - +971 50 852 1801 
admissions@reachbritishschool.com

reachbritishschool.com 

التعليم المتميز
أساس كل ما نقوم به من عمل

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي، بني ياس


