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

اللــؤلــؤة
THE PEARL ACADEMY
ALDAR ACADEMIES

ً
،"مرحبا بكم في مدرستنا "اللؤلؤة
نواة النظام التعليمي في أبوظبي

WELCOME TO OUR SCHOOL
‘THE PEARL’, AT THE CENTRE OF
ABU DHABI’S EDUCATION SYSTEM
The opportunities of the UAE, our
international school community
and the academic rigour of the
English and Ministry of Education
curriculums provide our unique
setting and ensure children learn
about our exciting world from a
global perspective.

إن الفرص التي تزخر بها دولة اإلمارات العربية
 والتي يوفرها مجتمعنا المدرسي،المتحدة
الدولي وقوة وحضور مناهج اللغة اإلنجليزية
ومناهج وزارة التربية والتعليم يتيح لنا بيئة
خصبة ومواتية ويضمن تعلم األطفال
م بعالمنا المذهل من منظوروإلمام
.عالمي

Our commitment to delivering the highest quality
international education drives our school. The Pearl
provides an enriched enquiry curriculum, a broad range
of extracurricular activities, purposeful environment
and excellent facilities. Experienced teachers deliver
the best common educational practice. Our exciting and
inspiring enquiry curriculum develops the whole childacademically, physically, socially and emotionally through
personalised learning and carefully planned lessons.

يشكل
ً الجودة
ً والتزامنا اليوم بتقديم تعليم دولي وفق أعلى معايير
 تتبع مدرسة اللؤلؤة منهاجا تخصيصيا.األساسي لمدرستنا
ً الدافع
ً
 وتوفر مجموعة واسعة،غنيا قائما على التساؤل واالستقصاء
 يثري.من األنشطة الالصفية والبيئة الهادفة والمرافق المتميزة
المعلمون الخبراء والمؤهلون لدينا تجربة الطالب التعليمية بتقديم
 كما ًأن منهاجنا الفريد.االنتشار
أفضل الممارسات التربوية واسعة
ً
م القائم على التساؤل يلعب دورا حاسما في تنمية قدراتوالمل
ّ
ّ
ّ
ّ
وعاطفيا من خالل
واجتماعيا
أكاديميا وجسديا
- الطفل الشاملة
.التعلم المخصص والدروس المخطط لها بعناية

Our amazing children are enthusiastic, confident and
happy learners who show the most unusual behaviours
and a creative approach to their learning, embracing
teamwork, thriving as individuals, with a desire to
succeed, and we nurture them to become the best that
they can be.

متحمسون وواثقون ويحبون التعلم
ً ميمتاز أطفالنا الرائعون بأن
ج االبتكار في التعلمويتصرفون بطريقة مختلفة كليا ويتبعون ن
مم وتميزهم كأفراد وتتملكويحبون العمل الجماعي وإثبات كفاءت
 ونحن بدورنا نرعاهم ونساعدهم على،الرغبة في تحقيق النجاح
متحقيق ما يطمحون إليه وتحقيق أقصى استفادة من قدرات
.مومهارات
ّ
 تكون قد،من خالل قيامك بتسجيل طفلك في أكاديمية اللؤلؤة

By enrolling your child at The Pearl Academy, you have
made the right choice and can look forward to strong
educational foundations and a successful school career
for your child. I welcome you, as partners in learning,
as your child starts their exciting educational journey
at The Pearl Academy.
Abigail Fishbourne
Principal

PARENT FEEDBACK
Our children work hard at everything
they do because they understand the
importance of their learning.
I know my children will be ready for the
next stage in their education, wherever
that may be.

WHY CHOOSE THE PEARL ACADEMY?

An enriched and exciting enquiry curriculum, rated as
outstanding by the British School Overseas (BSO)
We want our students to adopt a creative and imaginative
approach to their academic work and their view of the world
around them, equipping them to be innovative and intelligent
contributors to their communities and countries. We want our
students to be passionate about their learning and their future.
As the leaders of tomorrow, they will be able to think, learn and
contribute fully to their chosen pathways.
A wide range of extracurricular activities and A-league
competitive sports
Being able to offer our students a wide range of diverse
extracurricular activities is very important to us at The Pearl.
ECA's encourage students to become independent, confident
and successful members of the community
Outstanding pastoral care and pupil leadership opportunities
Our Academy values, as well as the pastoral and personal
development opportunities, ensure our students thrive
socially and emotionally in addition to understanding their
responsibilities.

ّ
أكاديمي ة اللؤلؤة؟
لماذا ننصحك باختيار

ّ
""متمي ز
 مع تقييم،منهاج دراسي غني قائم على االستفسار
(BSO)
البريطانية
ً
ً
ً من قبل هيئة المدارس
مم األكاديمي ورؤيتنريد أن يتبنى طالبنا منهجا مبتكرا وخالقا لعمل
مم وبناء شخصيت وسنقوم بصقل مهارات،مللعالم من حول
مليكونوا مساهمين مبتكرين وأذكياء تجاﻩ خدمة وتطوير مجتمعات
.مم ومستقبل نريد أن يكون طالبنا شغوفين بتعلم.موبلدان
 سيكونون قادرين على التفكير والتعلم،وباعتبارهم من قادة الغد
.م بحكمةم واختيار طريق حياتوالمساهمة الكاملة في مسارات

مجموعة واسعة من األنشطة الالصفية والمنافسة في إطار
البطوالت الرياضية
من األهمية بمكان بالنسبة لنا أن نقدم للطالب مجموعة واسعة
 تحث جمعية "إي سي.من األنشطة الالصفية اإلضافية في اللؤلؤة
ً
أعضاء مستقلين وواثقين وناجحين في
إيه" الطالب على أن يصبحوا
.المجتمع
عناية شخصية متميزة وتمكين الطلبة من تولي أدوار مهنية
قيادية
ّ
شخصي
نمو
فرص
من
تتيحه
ما
إلى
باإلضافة
،ة
األكاديمي
إن قيم
ً
ً
 تضمن لطلبتنا تحقيق النمو واالزدهار اجتماعيا وعاطفيا إلى،ومهني
.مجانب إدراك مسؤوليات

اتخذت القرار الصحيح وسيصبح بمقدورك التطلع لتوفير أسس تعليم
 يسرني الترحيب بك كشريك.ج دراسي ناجح لطفلكراسخة ومن
ّ
أكاديمية
في التعلم بمجرد أن يباشر طفلك رحلة تعليمية رائعة في
.اللؤلؤة
أبيجيل فيشبورن
المديرة

شهادات أولياء األمور

ميعمل أطفالنا بجد في كل ما يفعلونه ألن
.يدركون أهمية التعليم
أعلم أن أطفالي على استعداد للمرحلة القادمة
. أينما يكونون،مفي مسيرة تعلم

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

أوقات التدريس

FOUNDATION
STAGE 1 - 2

7:50 AM – 2:00 PM

. م2:00 - . ص7:50

السنوات
2 - 1 التأسيسية

PRIMARY

7:50 AM – 2:20 PM

. م2:20 - . ص7:50

المرحلة االبتدائية

EXTRA
CURRICULAR
ACTIVITIES

2:20 PM - 3:20 PM

. م3:20 - . م2:20

األنشطة
ّ
الالصفية

SCHOOL FEES (AED)
المرحلة
YEAR GROUP

(الرسوم المدرسية )بالدرهم اإلماراتي

رسوم التدريس السنوية
ANNUAL TUITION FEE

الفصل األول
TERM 1

الفصل الثاني
TERM 2

الفصل الثالث
TERM 3

رسوم التسجيل
REGISTRATION FEE

Nursery

41,700

13,900

13,900

13,900

2,085

FS2 - Year 6

43,150

14,384

14,383

14,383

2,085

*Please note the fees displayed are for the
2019/2020 academic year. Fees are regulated
by ADEK and are subject to change.

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

CONTACT US

تواصلوا معنا

مدينة أبوظبي
Abu Dhabi City

admissions@thepearlacademy.sch.ae

+971 2 641 8887

AldarAcademies.ThePearlAcademy

