لـمسـ ـت ـق ـبــل يــرسـ ـمــه أب ـنــاؤنــا
A FUTURE SHAPED BY OUR CHILDREN

ح ـضـ ــانــة ال ـفــرســان
AL FORSAN NURSERY
ALDAR ACADEMIES

ً
شك ــرا إلب ـ ـ ــداء اهـتـم ـ ــام ـكــم
بحضـ ــانـ ـ ــة الـ ـف ــرســان

THANK YOU FOR
SHOWING AN INTEREST IN
AL FORSAN NURSERY
We aim to provide children with
a warm and happy environment,
providing optimum conditions
for the natural development of
children emotionally, socially and
academically. It is essential to allow
the children to have freedom within
their context to aid their natural and
physical development. We encourage
the children to be themselves and to respect others and
all that is around them. By stimulating their curiosity and
helping them to discover the answers to their questions,
children are motivated to learn.
Choosing a school for your child is not an easy task. My
staff and I understand and value the importance of the
pre-school years and are dedicated to ensuring that
each child in our care receives the best experience while
at our nursery. I am incredibly proud of all the children
and staff and I would be delighted to show you our
fantastic nursery and assist you with a tailored learning
experience. We hope that by working in partnership with
you, we will provide your child with a foundation for future
learning and discovery.
Suzanne Sumner
Principal

PARENT FEEDBACK

There’s such a calm and safe atmosphere
here and the school takes real care to
focus on the personal needs of my son.
Children of nursery age like to be engaged
and the teachers here provide a variety of
learning activities that bring out the best in
the children.

ّ
نحن نسعى إلى تزويد األطفال ببيئة ودية
 وكذلك توفير الظروف،ودافئة وسعيدة
ً
 سواء،األمثل لتطور ونمو األطفال طبيعيا
ً
ً
ً
 من األهمية.عاطفيا أو اجتماعيا أو أكاديميا
بمكان تمكين األطفال من الشعور بالحرية
م االعتيادي إلتاحةفي سياق تصرف
 نشجع األطفال.نموهم الطبيعي والجسدي
.مم المستقلة واحترام اآلخرين وكل ما يحيط بعلى بناء شخصيت
مم ومساعدتويكمن تحمس األطفال للتعلم من خالل تحفيز فضول

WHY CHOOSE AL FORSAN NURSERY?

لماذا ننصحك باختيار ّحضانة الفرسان؟

Priority Placement in Aldar Academies
Our Nursery graduates enjoy priority placement into
Foundation Stage 2 in any of our Academies, located in
Al Ain and across Abu Dhabi.
Al Forsan students are assessed at the nursery so they
are in a familiar setting and families have the opportunity
to meet with the senior leadership from our Academies
prior to selecting a school to apply to.

ّ
أكاديميات الدار
أولوية االلتحاق في
يتمتع خريجو المرحلة األولى التأسيسية لدينا بأولوية االلتحاق بالمرحلة
ّ
أكاديمياتنا التي تقع في العين وجميع
التأسيسية الثانية في أي من
 يتم تقييم طلبة الفرسان في الحضانة بما يساعدهم على.أنحاء أبوظبي
 وتتوفر للعائالت،مأن يصبحوا معتادين على األجواء والبيئة المحيطة ب
ّ
أكاديمياتنا قبل اختيار المدرسة التي
الفرصة لمقابلة كبار اإلداريين من
.يرغبون االلتحاق بها

Extended care available
At Al Forsan Nursery, we support the busy lives of our
working families and for this reason, we offer an optional
extended hours facility. Rest assured that your child will
be cared for in our extended hour's provision where they
can take part in additional activities such as arts and
crafts, healthy cooking sessions, and much more.

العناية باألطفال لفترات أطول
،نحن في حضانة الفرسان ندرك طبيعة الحياة المزدحمة لألسر العاملة
 وكونوا. يسرنا أن نقدم لكم خيار العناية بأطفالكم لفترات أطول،ولهذا
على ثقة بأن طفلكم سيحظى بأفضل خدمات الرعاية خالل الساعات
 حيث يمكنه المشاركة في األنشطة اإلضافية مثل الفنون،اإلضافية
.والحرف اليدوية وجلسات الطهي الصحية والمزيد غير ذلك

Extracurricular nursery activities and smaller classes
Al Forsan Nursery aims to offer a diverse range of in
and out of nursery hours activities to complement your
child’s development through classes such as sport,
music, dance and creative arts, as well as delivering a
strong Arabic provision. Carefully chosen activities will
be available to enhance your child’s understanding and
development in a wide range of sessions.
Healthy and balanced nutrition programme
Children attending our nursery will learn from an early
age the importance of combining a balanced diet with
an active lifestyle and how this leads to excellent health
and well-being. We promote a policy of healthy eating
and children will develop their independence in making
healthy choices during our mid-morning and lunchtime
social dining sessions.

أنشطة ال صفية للحضانة وصفوف أصغر
تهدف حضانة الفرسان إلى تقديم مجموعة متنوعة من أنشطة الحضانة
اإلضافية التي من شأنها المساعدة في نمو طفلك من خالل إعطائه
 الرياضة والموسيقى والرقص والفنون، تشمل على سبيل المثال،دروس
 والرامية إلى تعزيز إدراك، المختارة بعناية، ستتوفر األنشطة.اإلبداعية
وتطور طفلك من خالل مجموعة واسعة من الجلسات التي تقام داخل
.وخارج أوقات الدوام في الحضانة
برنامج تغذية صحي ومتوازن
سيتعلم األطفال المتواجدون في حضانتنا في سن مبكرة أهمية
الجمع بين عادة اتباع النظام الغذائي المتوازن وأسلوب الحياة المفعم
م يتمتعون بالصحة وكيف يؤدي ذلك إلى جعل،بالنشاط والحيوية
 نحن نشجع سياسة األكل الصحي وغرس.والرشاقة والشعور بالسعادة
 وذلك عن طريق انتقاء الخيارات الصحية،وم االستقاللية لدى الطفلمف
م وفترات تناول طعام الغداء وسط أجواءخالل جلساتنا الصباحية مع
.من التواصل االجتماعي

.معلى اكتشاف اإلجابة على تساؤالت
 إنني.إن اختيار المدرسة المناسبة لطفلك ليست بالمهمة السهلة
وأفراد طاقمنا ندرك أهمية وقيمة وحساسية سنوات ما قبل
ودنا لضمان حصول كل طفل في عهدتنا علىالمدرسة ونكرس ج
 إنني فخورة بكل األطفال وأفراد.أفضل تجربة أثناء تواجدﻩ في حضانتنا
 ومن دواعي سروري أن أعرفكم على بيئة حضانتنا الرائعة،طاقمنا
.ومساعدتكم من خالل تقديم تجربة تعلم تلبي احتياجات طفلكم
 أن نوفر لطفلكم، من خالل العمل بالتعاون فيما بيننا،نأمل أن نتمكن
ً
ً
.منطلقا قويا للتعلم واالكتشاف المستقبلي
سوزان سومنر
المديرة

شهادات أولياء األمور

يتوفر جو هادئ وآمن هنا وتركز المدرسة
.بشكل كبير على المتطلبات الشخصية لطفلي
،األطفال في سن الحضانة يحبون المشاركة
ويقدم المعلمون هنا مجموعة متنوعة من
ر قدرات ومهاراتاألنشطة التعليمية التي تظ
.األطفال

SUPPORTED BY THE SAME
EXCEPTIONAL TEACHING STANDARDS
AND TECHNIQUES DELIVERED ACROSS
THE ALDAR ACADEMIES FAMILY

تحظى بدعم معايير وتقنيات التعليم
االستثنائية ذاتها المطبقة من قبل كافة
ّ
ّ
أكاديميات الدار
أعضاء عائلة

Aldar Academies is among the leading providers of private
education in Abu Dhabi and Al Ain, holding accreditations
from a number of international educational bodies. We
deliver inspiring learning environments, combining the very
best academic, arts and sporting facilities with the highest
standards of teaching. As a result, our students perform at
the very highest level, achieving exam grades that exceed
global averages and secure places at the world’s leading
universities.

ّ
ّ
أكاديميات الدار من ضمن مزودي خدمات التعليم الخاص
تعد
ّّ
 وهي حائزة على اعتماد من،الرواد في أبوظبي والعين
 نحن نقدم.عدد من المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة
ّ
زة بأفضل المرافق األكاديميةلطالبنا بيئة تعليمية ملهمة مج
والفنية والرياضية المصممة وفق أعلى معايير التربية
ً  يحقق طالبنا، ونتيجة لذلك.والتعليم
أداء رفيع المستوى
ودرجات عالية تفوق المعدالت العالمية ويضمنون مقاعد
.م في كبرى الجامعات حول العالمل

At Aldar Academies, our purpose is to empower the next
generation to shape our future.

ّ
ّ
 نسعى إلى تمكين الجيل المقبل الذي،أكاديميات الدار
إننا في
.سيتولى صياغة مالمح المستقبل

SCHOOL TIMINGS
PRE NURSERY
& NURSERY

أوقات التدريس
. م14:30 - . ص7:30

7:30 AM - 14:30 PM

المرحلة التأسيسية
األولى

. م١6:30 تتوفر خيارات لساعات إضافية حتى

Extended hours available up to 16:30 PM

*

SCHOOL FEES (AED)*
المرحلة
GRADE

/ المرحلة قبل التأسيسية

*رسوم التدريس السنوية
ANNUAL TUITION FEE*

الفصل األول
TERM 1

الفصل الثاني
TERM 2

الفصل الثالث
TERM 3

رسوم التسجيل
REGISTRATION FEE

Pre Nursery

39,000

15,600

11,700

11,700

2,000

Nursery

39,000

15,600

11,700

11,700

2,000

*Please note the fees displayed are for the 2020/2021
academic year. Fees are regulated by ADEK and are subject
to change.

 اﻟﺮﺳﻮم.2019/2020
2020/2021 ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﳼ
ٌﻣﻨﻈّﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ داﺋﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ وﻫﻲ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﻴ

CONTACT US

تواصلوا معنا

مدينة خليفة بأبوظبي
Abu Dhabi Khalifa City

admissions@alforsannursery.sch.ae

+971 2 813 2300

alforsannursery

