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

ال ـيــاس ـم ـي ـنــة
AL YASMINA ACADEMY
ALDAR ACADEMIES

نرحب بكم ترحيبا حارا في مدرستنا
.حيث الطالب هم المحور

THANK YOU FOR SHOWING AN
INTEREST IN AL YASMINA ACADEMY
A very warm welcome to our truly
remarkable school where students
are placed firmly at the centre. We are
an exciting, diverse and progressive
learning community that annually
produces some of the very best IGCSE
and A Level results in the UAE.
Our globally recognised and admired
curriculum, dedicated and passionate
practitioners and outstanding teaching
and learning, sets us apart from other schools and makes
Al Yasmina Academy a very special place to be.
With grades significantly above UK and global averages,
many of our graduating students are offered places at
world leading universities, however attainment is only
part of the story. In preparing our students with the
contemporary skills, attributes and morals needed for
their fast-changing, globally connected futures, students,
from an early age, are guided to take ownership of their
own learning, to be curious and to actively participate in
real-world learning.
From the time our children step into our Early Years we
foster their independence and leadership; we encourage
them to be enthusiastic and ambitious about their learning,
to become life-long learners and to play an active part in in
society as ethically informed citizens of Abu Dhabi, the UAE
and the world.The best way to understand our school is to
see it in action. We are a very proud community and always
ready to welcome prospective students and their families
through our doors during opening times so please feel free
to make an appointment or just call in.
Mr Jared Nolan
Principal

PARENT FEEDBACK
My child has been cared and nurtured for
throughout his time at Al Yasmina. It is great to
know that the school celebrates his successes and
strengths and identifies ways to support him in
developing further in other areas. The collaboration
from all stakeholders at Al Yasmina has reassured
me that my child has a clear learning pathway to
provide him with the opportunities to flourish.
The school has offered my daughter an excellent
all-round education. Since Nursery, the quality of
educators, support and assistance have been
exceptional and now as she heads to her GCSE
years, she is well prepared for the challenges
ahead. As a parent, I could not ask for more.

WHY CHOOSE AL YASMINA ACADEMY?

Rated as "Outstanding" by the BSO
In their 2018 report, the British School Overseas inspection
deemed Al Yasmina Academy to be "Outstanding". The
report highlighted the "Outstanding" provision from Early
Years through to Sixth Form in quality of teaching, learning
and assessment, as well as leadership and management.
In addition to academic success, they deemed the personal
development, behaviour and welfare for students to also be
"Outstanding".
A dedicated and productive learning environment for
students to learn
Al Yasmina Academy is an exciting, challenging and
enjoyable place for all, where staff are dedicated to
providing a stimulating environment where everyone
feels valued and safe, ideas can flourish and students
can realise their full potential. A love of learning, enquiry,
independence, creativity, motivation and resilience are
critical factors in our learning culture.

ّ
أكاديمية الياسمينة؟
لماذا ننصحك باختيار

حائزة على لقب االمتياز من مؤسسة المدارس البريطانية
(BSO) عبر البحار
 منحت مؤسسة المدارس البريطانية عبر،2018 في تقريرها لعام
ّ
ً  وقد سلط التقرير الضوء ّعلى.البحار لقب االمتياز ألكاديمية الياسمينة
االمتياز في الكفاءة التعليمية والمنهاج المتبع من قبل األكاديمية بدءا
من السنة األولى وحتى السادسة من حيث الجودة الفائقة للتعليم
 وإلى جانب.االستثنائية
والتعلم والتقييم واالمتياز في القيادة واإلدارة
ً
 يأخذ التقرير في االعتبار أيضا التطور الشخصي،متطلبات النجاح األكاديمي
م وجميعها عوامل حاسمةم ورفاهيتم وسعادتللطالب وسلوك
.م لتحقيق التميزل
بيئة تعليمية مواتية ومنتجة تساعد الطالب على التعلم
ّ
،أكاديمية الياسمينة بيئة مذهلة وملهمة وممتعة للجميع
توفر
م لتوفير بيئةمدعومة بطاقم من الموظفين الذين يكرسون وقت
 وهو ما يساعد، حيث يشعر الجميع بالقيمة واالهمية واألمان،محفزة
.م الكامنةعلى ازدهار األفكار ويمكن الطالب من اطالق العنان لقدرات
حب التعلم واالستقاللية واالستكشاف واالستقاللية واإلبداع والدافع
.تشكل مجتمعة عوامل حاسمة في إرساء ثقافة التعلم لدينا

An enriching curriculum that encompasses both school
and personal development
We recognise that learning is a never-ending process
and take advantage of every opportunity to enrich the
curriculum through real-life experiences, educational visits,
themed activities and visitors. We want our students' time in
our school to be memorable, to build on what they know and
can do to help them become lifelong learners.

منهاج تعليمي غني يعنى بتطوير المهارات الشخصية والمدرسية
نحن ندرك بأن التعلم هو عملية ال تنتهي أبدا وتستفيد من كل فرصة
سانحة إلثراء المناهج الدراسية من خالل التجارب الواقعية والزيارات
 نحن نرغب بأن نجعل الوقت.التعليمية واألنشطة والزيارات الهادفة
 وبأن نبني المبادرات،الذي يقضيه الطالب في ً مدرستنا تجربة ال تنسى
 وبالتالي نتمكن من،مم وقدراتالتعليمية الجديدة استنادا إلى معرفت
.م على اكتساب فرص تعلم مدى الحياةمساعدت

A cooperative program from school to home and life
We value the partnership between home and academy
highly and encourage all parents to take an active part
in the education of their children. A partnership between
staff, parents and other stakeholders is an essential one.
Together we can set challenges and our partners can join
us when we ask how can we do it even better.

برنامج تعاوني ينطلق من المدرسة إلى المنزل والحياة بشكل عام
ّ
واألكاديمية بدرجة عالية ونشجع جميع
نحن نقدر الشراكة بين البيت
 الشراكة بين.مأولياء األمور على المشاركة الفعالة في تعليم أطفال
.الموظفين وأولياء األمور وغيرهم من أصحاب المصلحة أمر أساسي
ً
 وبإمكان شركائنا االنضمام إلينا للتعاون،معا يمكننا مواجهة التحديات
ً
.معا في سبيل القيام بذلك على النحو األمثل

تعليمي مثير ًلالهتمام ومتنوع
نحن مجتمع
ً
ُ
ُ
وتقدمي ينتج سنويا بعضا من أفضل نتائج
 في دولة اإلماراتA-Levels  وIGCSE
.العربية المتحدة
ً
نتميز بمناهجنا المعترف بها عالميا والكادر
 ما،المتفاني والتدريس والتعلم المتميزين
ً
ً
ّ
.أكاديمية الياسمينه مكانا مميزا للغاية
يجعل
،مع درجات أعلى بكثير من المملكة المتحدة والمعدالت العالمية
يتم تقديم أماكن للعديد من طالبنا الخريجين في الجامعات الرائدة
ّ
 نعد طالبنا. التحصيل هو جزء فقط من القصة، ومع ذلك،في العالم
مونزودهم بالمهارات والسمات واألخالق المعاصرة الالزمة لمستقبل
 كما يتم توجيه الطالب منذ،سريع التغير وغير المترابط وغير المؤكد
م الخاص ليكونوا فضوليين وللمشاركةسن مبكرة إلى امتالك تعلم
.الفعالة في التعلم في العالم الحقيقي
م نشجع استقالل،من وقت دخول أطفالنا إلى سنواتنا المبكرة
،مم على أن يكونوا متحمسين وطموحين لتعلمم؛ نشجعوقيادت
نشط في المجتمع
دور
ٍ
ٍ وأن يصبحوا متعلمين مدى الحياة للعب
.العربية المتحدة والعالم
كمواطنين خلوقين في أبوظبي واإلمارات
ً
مدرستنا هي المكان الذي تكون فيه القيادة جزءا ال يتجزأ من كل ما
. حيث يتعلم الطالب ويفهمون أهمية خدمة المجتمع،نقوم به
 نحن مجتمع.م مدرستنا ًهي رؤيتها في العملأفضل طريقة لف
مفخور للغاية ومستعدون دائما للترحيب بالطالب المحتملين وعائالت
. لذا ال تتردد في تحديد موعد أو مجرد االتصال،خالل أوقات العمل
جاريد نوالن
المدير

شهادات أولياء األمور
حظي طفلي بالرعاية والعناية طوال فترة التحاقه
 من الرائع أن نعرف أن المدرسة تحتفل بنجاحاته.بالياسمينة
 وتختار كذلك الطرق المناسبة لدعمه في،ونقاط قوته
 إن.رحلة تطورﻩ لينمو بشكل أكبر في مجاالت أخرى
ما لمسته من تعاون بين جميع أصحاب المصلحة في
الياسمينة جعلني أشعر بالطمأنينة بأن طفلي لديه مسار
.تعليمي واضح يتيح له أن ينمو ويتطور ويزدهر
ً
ً
ً
 منذ.لقد قدمت المدرسة البنتي تعليما ممتازا وشامال
 كانت جودة المعلمين والدعم والمساندة،المرحلة األولى
 تتجه ابنتي لدراسة الشهادة، واليوم،رائعة واستثنائية
 وهي على استعداد جيد،العامة للتعليم الثانوي
 هذا كل، بصفتي ولي أمر.لمواجهة التحديات المستقبلية
.ما أتطلع إليه وأطلبه

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
NURSERY

PRIMARY

SECONDARY

أوقات التدريس
7:45 AM – 2:00 PM

. م2:00 - . ص7:45

8:00 AM – 2:25 PM

. م2:25 - . ص8:00

Optional Extra Currucular Activities
available from 2:25 PM

ً
. م2:25 ابتداء من
تتوفر األنشطة الالصفية

7:40 AM - 2:35 PM

. م2:35 - . ص7:40

Optional Extra Currucular Activities
available from 2:35 PM

ً
. م2:35 ابتداء من
تتوفر األنشطة الالصفية

المرحلة االبتدائية

المرحلة الثانوية

* (الرسوم المدرسية )بالدرهم اإلماراتي

SCHOOL FEES (AED)*
المرحلة
YEAR GROUP

المرحلة
التأسيسية

رسوم التدريس السنوية
ANNUAL TUITION FEE

الفصل األول
TERM 1

الفصل الثاني
TERM 2

الفصل الثالث
TERM 3

رسوم التسجيل
REGISTRATION FEE

Nursery

42,900

14,300

14,300

14,300

2,145

FS2 - Year 1

44,390

14,797

14,797

14,796

2,145

Year 2 - Year 6

46,530

15,510

15,510

15,510

2,145

Year 7 - Year 8

51,730

17,244

17,243

17,243

2,500

Year 9

55,460

18,487

18,487

18,486

2,680

Year 10 - Year 13

61,150

20,384

20,383

20,383

2,955

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

CONTACT US
مدينة خليفة بأبوظبي
Abu Dhabi Khalifa City

admissions@alyasminaacademy.sch.ae

+971 2 501 4888

AlYasminaAcademy

