
لـمســـتــقــبــل يــرســـمــه أبــنــاؤنــا
A FUTURE SHAPED BY OUR CHILDREN

WEST YAS ACADEMY

ALDAR ACADEMIES

ويــســت يــاس

تحظى بدعم معايير وتقنيات التعليم 
ا�ستثنائية ذاتها المطبقة من قبل كافة 

أعضاء عائلة أكاديمّيات الّدار

تعد أكاديميات الدار من ضمن مزودي خدمات التعليم الخاص 
الرواد في أبوظبي والعين، وهي حائزة على اعتماد من 

عدد من المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة. نحن نقدم 
ة بأفضل المرافق ا�كاديمية  لط�بنا بيئة تعليمية ملهمة مج

ياضية المصممة وفق أعلى معايير التربية  والفنية والر
فيع المستوى  والتعليم. ونتيجة لذلك، يحقق ط�بنا أداًء

ودرجات عالية تفوق المعد©ت العالمية ويضمنون مقاعد 
لم في كبرى الجامعات حول العالم.

إننا في أكاديميات الدار، نسعى إلى تمكين الجيل المقبل الذي 
سيتولى صياغة م�مح المستقبل. 

CONTACT US تواصلوا معنا

مدينة أبوظبي
Abu Dhabi Yas Island

+971 2 885 7000 WestYasAcademy

admissions@westyasacademy.sch.ae

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

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

SCHOOL TIMINGS أوقات التدريس

KG 1 - KG 2 KG 1: 7:30 AM – 2:30 PM
KG 2: 7:30 AM - 2:45 PM

GRADE 1 -  GRADE 10 7:30 AM – 3:00 PM

EXTRA CURRICULAR
ACTIVITIES 3:15 PM – 4:15 PM

م. ص. - 2:30 7:30 حضانة 1:

م. ص. - 2:45 7:30 حضانة 2: حضانة

م. ص. - 3:00 7:30 السنة الدراسية 1 - 10

م. م. - 4:15 3:15 ا�نشطة
ال�صفّية

SCHOOL FEES (AED) الرسوم المدرسية (بالدرهم ا�ماراتي)

المرحلة
GRADE

رسوم التدريس السنوية
ANNUAL TUITION FEE

الفصل ا�ول
TERM 1

الفصل الثاني
TERM 2

الفصل الثالث
TERM 3

رسوم التسجيل
REGISTRATION FEE

KG 1 - KG 2* 52,470 17,490 17,490 17,490 2,550

Grade 1 - Grade 5 54,530 18,177 18,177 18,176 2,650

Grade 6 - Grade 8 58,650 19,550 19,550 19,550 2,850

Grade 9 - Grade 10 63,280 21,094 21,093 21,093  3,075

Grade 11 - Grade 12 Opening 2020 - 2021



لماذا ننصحك باختيار أكاديمّية ويست ياس؟
أول مدارس أكاديمّيات الّدار بمنهاج أمريكي

ً
تدرس أكاديمّية ويست ياس منهاج و�ية ماساتشوستس، الذي صنف مؤخرا
المنهاج ا�فضل في الو�يات المتحدة. في العام الماضي، حصلت أكاديمّية

 ،(NEASC) وست ياس على اعتماد جمعية نيو إنج�ند للمدارس والكليات
وهي أقدم وأرقى هيئات ا�عتماد ا�قليمية في الو�يات المتحدة.

بيئة تعليمية منظمة لجميع ا�عمار والمراحل
تستخدم أكاديمّية ويست ياس نموذج التعلم القائم على اللعب في رياض
ا�طفال، وأسلوب التعلم القائم على ا�ستفسار في الصفوف ا�بتدائية، 

ونمط التعلم المرتكز على المشاريع في المرحلتين المتوسطة والثانوية. تدل 
 
ً
ا�بحاث على أن المدارس على غرار مدارسنا التي تتبنى طرق التعلم هذه غالبا

 عالي الجودة.
ً
 تعليميا

ً
ما ُتثمر نتاجا

طريق الريادة نحو مستقبل ناجح 
إن كل طالب، بغض النظر عن نقطة انط�قه أو قدرته ا�كاديمّية أو أهدافه

المستقبلية، لديه طريق للنجاح في أكاديمّية ويست ياس. يتسم منهجنا بأنه
واسع ومتوازن. وفي حال رغب الطالب في مواصلة الدراسة أو الحصول 

على فرصة عمل مستقبلية في دولة ا�مارات العربية المتحدة أو الو�يات 
المتحدة أو خارجها، فإن برنامجنا الدراسي يقدم الدعم للط�ب، ويتيح في 
نهاية المطاف أكثر من 100 مادة دراسية في المرحلة ا�عدادية والثانوية.

تقع في جزيرة ياس وتوفر برنامج شراكة المتعلم 
يرة ياس، يمكننا ا�ستفادة من  باعتبارنا المدرسة ا�ولى المفضلة في جز

يرة، ونعمل  قربنا من العديد من معالم الجذب السياحية الموجودة في الجز
بالتعاون مع القّيمين عليها لوضع منهاج القرن 21 الدراسي التفاعلي. تتوفر

للط�ب العديد من الفرص للعمل في مشاريع مثل برنامج فورمو� 1 للمدارس 
ينا. في حلبة ياس مار

WHY CHOOSE WEST YAS ACADEMY?
Aldar Academies’ founding American-curriculum school 
West Yas Academy follows the Massachusetts State 
curriculum, recently ranked as the number 1 curriculum 
in the United States. Last year, West Yas Academy secured 
accreditation by The New England Association of Schools 
and Colleges (NEASC), the oldest and most prestigious 
regional accrediting bodies in the United States. 

A structured learning environment for all ages and phases 
West Yas Academy uses a play-based learning model 
in Kindergarten, inquiry-based learning model in the 
elementary grades and project-based learning in middle 
and high school phases. Research proves that schools such 
as ours who adopt such approaches to learning produce 
high-quality education.

A leadership path to a successful outcome 
Every student, regardless of their start point, academic 
ability or future goals, has a pathway to success at West Yas 
Academy. Our curriculum is both broad and well balanced. 
Should a student wish to study or gain future employment in 
the UAE, USA or beyond, our curriculum program offering 
supports students, eventually offering close to 100 + 
courses in the middle and high school program.

Conveniently situated on Yas Island with a learner 
partnership program 
As the premier school of choice on Yas Island, we can utilise 
our links to the many attractions situated on the island 
and work in collaboration with them to create an engaging 
21st-century curriculum. Students have many opportunities 
to work on projects such as the F1 in Schools Program with 
Yas Marina Circuit.

 West Yas Academy aims to advance students’ 
growth through a holistic approach to education, 
academically and socially.

West Yas Academy is providing education that 
shapes our children’s future.

My son absolutely loves going to school every day 
and his progress academically really shows.

يز نمو الط�ب من خ�ل تهدف أكاديمّية ويست ياس إلى تعز
.
ً
 واجتماعيا

ً
اتباع نج التعلم الشامل أكاديميا

توفر أكاديمّية ويست ياس التعليم الذي يرسم م�مح
مستقبل أطفالنا.

 
ً
يحب ابني الذهاب إلى المدرسة كل يوم، ويبدي تقدما

 حقيقيا.
ً
أكاديميا

PARENT FEEDBACKشهادات أولياء ا�مور

THANK YOU FOR CONSIDERING
WEST YAS ACADEMY

At West Yas Academy, I am 
focused on leading a learning 
community where the 
teaching and learning culture 
is centred around inquiry and 
project-based classrooms.  

By exposing and challenging 
students to grapple with and solve authentic 
real world problems, we will empower them 
with the needed skills to be active change 
makers, positioning them to engage with the 
challenges the 21st-century will present.  

To that end, as Principal I believe that 
integrating service-learning opportunities 
into the curriculum that connect and engage 
students with their own and the greater global 
community are essential in their social-
emotional and intellectual development. 

I pride myself on service leadership to the 
school and community, through service, 
leadership, and engagement and I am extremely 
excited to lead the continued development of 
West Yas Academy. 

Joseph Kotarski 
Principal

 �ختياركم
ً
شكرا

 أكاديمّية ويست ياس

 جوزيف كوتارسكي
المدير

في أكاديمية ويست ياس أركز على قيادة مجتمع تعليمي 
حيث تتمحور ثقافة التعليم والتعلم حول الفصول الدراسية 

. القائمة على االستقصاء والمشاريع
من خالل تعريض الطالب لمشاكل العالم الحقيقي 

وتحديهم للتعامل معها وحلها. سنعمل على تزويدهم 
بالمهارات الالزمة ليصبحوا صناع تغيير جاهزين لمواجهة 

ون. تحديات القرن الحادي والعشر

تحقيقا لهذه الغاية ، بصفتي المدير أعتقد أن دمج فرص 
التعلم من خالل الخدمة في المناهج الدراسية مما يعمل 

على إنشاء روابط بين الطلبة والمجتمع العالمي 
وتشجعيهم على االنخراط هو أمر أساسي لتطورهم 

 . االجتماعي والعاطفي وتنميتهم الفكرية
أنا فخور بقيادة الخدمة للمدرسة والمجتمع ، ومتحمس 
س. للغاية لقيادة التطوير المستمر ألكاديمية ويست يا



لـمســـتــقــبــل يــرســـمــه أبــنــاؤنــا
A FUTURE SHAPED BY OUR CHILDREN

WEST YAS ACADEMY

ALDAR ACADEMIES

ويــســت يــاس

تحظى بدعم معايير وتقنيات التعليم 
ا�ستثنائية ذاتها المطبقة من قبل كافة 

أعضاء عائلة أكاديمّيات الّدار

تعد أكاديمّيات الّدار من ضمن مزودي خدمات التعليم الخاص
الّرّواد في أبوظبي والعين، وهي حائزة على اعتماد من

عدد من المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة. نحن نقدم
لط�بنا بيئة تعليمية ملهمة مجّزة بأفضل المرافق ا�كاديمية

ياضية المصممة وفق أعلى معايير التربية  والفنية والر
والتعليم. ونتيجة لذلك، يحقق ط�بنا أداًء رفيع المستوى

ودرجات عالية تفوق المعد©ت العالمية ويضمنون مقاعد 
لم في كبرى الجامعات حول العالم.

إننا في أكاديمّيات الّدار، نسعى إلى تمكين الجيل المقبل الذي
سيتولى صياغة م�مح المستقبل. 

CONTACT US تواصلوا معنا

 مدينة أبوظبي
 Abu Dhabi Yas Island

+971 2 885 7000 WestYasAcademy

admissions@westyasacademy.sch.ae

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

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

SCHOOL TIMINGS أوقات التدريس

KG 1 - KG 2  7:30 AM - 2:45 PM

GRADE 1 -  GRADE 10 7:30 AM – 3:00 PM

EXTRA CURRICULAR 
ACTIVITIES 3:15 PM – 4:15 PM

حضانة 7:30 ص. - 2:45 م. حضانة .

7:30 ص. - 3:00 م. السنة الدراسية 1 - 10

3:15 م. - 4:15 م. ا�نشطة
ال�صفّية

SCHOOL FEES (AED)*

المرحلة
GRADE

رسوم التدريس السنوية
ANNUAL TUITION FEE

الفصل ا�ول
TERM 1

الفصل الثاني
TERM 2

الفصل الثالث
TERM 3

KG 1 - KG 2* 52,470 20,988 15,741 15,741

Grade 1 - Grade 5 54,530 21,812 16,359 16,359

Grade 6 - Grade 8 58,650 23,460 17,595 17,595

Grade 9 - Grade 12 63,280 25,312 18,984 18,984

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

 يرجى مالحظة أن الرسوم املعروضة هي للعام الدرايس 2019/2020..

الرسوم ٌمنظّمة من قبل دائرة التعليم واملعرفة وهي عرضة للتغيري

.2020/2021


