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Part of:

High quality British education
with a focus on the community
and environment
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Aspen Heights British School is a busy and welcoming community of learners who 
persistently strive to be the best they can be. 

We facilitate learning that is relevant, effective, meaningful and fun, utilising a breadth of 
creative and innovative teaching approaches, enabling children to make amazing progress.

Through our actions and teaching we encourage children to be courteous to all, to consider 
the feelings of others, to be respectful to our environment, and feel empowered and confident 
to make a positive difference to all our communities- now, and in the future.

■ Be kind and think of others.
■ Do your best and feel proud.
■ Work together and love learning.
■ Smile!

Vision

تمّثــل مدرســة “آســبن هايتــس” البريطانيــة مجتمًعــا حافــًا بالنشــاط يســتقبل الطــاب المتعلميــن الذيــن يســعون 
إلــى تحقيــق طموحاتهــم وبلــوغ أهدافهــم.

ــج،  ــة النتائ ــة ومضمون ــة ومرح ــة فعال ــز الطــاب بطريق ــذي يحف ــب ال ــم المناس ــم التعلي ــى تقدي ــعى إل ــن نس نح
ــل. ــدم هائ ــق تق ــن تحقي ــن الطــاب م ــرة تمّك ــة مبتك ــة وتعليمي ــاليب تربوي ــى أس ــاًدا عل اعتم

ومــن خــال األنشــطة التــي نوفرهــا فــي المدرســة وأســلوبنا المتميــز، فإننــا نشــجع الطــاب علــى الســلوك الحســن 
ــى  ــدرة عل ــة والمق ــون بالثق ــم يتحل ــوا أنه ــا، ليدرك ــش فيه ــي نعي ــة الت ــر البيئ ــن، وتقدي ــرام مشــاعر اآلخري واحت

إحــداث تغييــر إيجابــي فــي مجتمعنــا اآلن وفــي المســتقبل.

■ كن لطيًفا وفكر باآلخرين.
■ ابذل قصارى جهدك وكن فخوًرا بنفسك.

■ تعاون مع اآلخرين وكن محًبا للعلم.
■ ابتسم!
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Native English speaking teachers bringing years of UK and regional experience.
ــن  ــة م ــنوات طويل ــون س ــن يمتلك ــين الذي ــة األم للمدرس ــة اللغ ــة اإلنجليزي ــد اللغ تع

ــة. ــة ودولي ــدارس إقليمي ــي م ــدة وف ــة المتح ــي المملك ــل ف ــرة العم خب

Fun, engaging, relevant, memorable and highly effective learning experiences.
أساليب تعليم ممتعة وهادفة وفعالة.

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.
برامج التعليم القائم على التقصي واالستفسار والتي تنمي الثقة لدى الطاب.

Focus on nature with unique features such as a hydroponics garden and 
animals.
ــات  ــة الحيوان ــل حديق ــدة مث ــا فري ــع وجــود مزاي ــا م ــة وأهميته ــى الطبيع ــز عل تركي

ــة. ــات األليف ــض الحيوان ــة وبع المائي

Impressive facilities including an astro pitch, 25m pool, gymnasium, multi-sports 
court and shaded, well-equipped playgrounds.
مرافــق متميــزة تشــمل ملعــب عشــب صناعــي ومســبح بطــول 25م وصالــة ألعــاب 
ــة  ــب مظلل ــى ماع ــة إل ــتخدامات باإلضاف ــددة االس ــة متع ــاحة رياضي ــة وس رياضي

ومجهــزة.

Amazing learning is central to everything we do. Our personalised provision 
ensures that children make remarkable progress and achieve standards that 
will amaze you. 
التعليــم المتميــز أســاس كل مــا نقــوم بــه مــن عمــل. ومنهاجنــا المخصــص يضمــن 

ــا وارتقائهــم إلــى مســتويات تســعدكم وترضيكــم. ــا ملحوًظ تحقيــق الطــاب تقدًم

Why Choose Aspen Heights?
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Dear Parents,

I am incredibly proud to have the privilege and responsibility of being the 
founding Principal of Aspen Heights British School since we opened our doors in 
September 2017.  Our vision places children, their interests and learning needs, 
at the centre of the learning process. 

We believe that learning is maximised when children understand why they are 
learning a skill or concept, and at Aspen we teach through an enquiry-based 
learning methodology.  We encourage our children to strive for excellence in all 
that they do, giving them the very best springboard into a world that demands 
hard work, knowledge, resilience and compassion. 

Our passionate native English speaking teachers work tirelessly to facilitate fun, 
engaging, relevant, memorable and highly effective learning experiences. Our 
curriculum utilises the wonders of Abu Dhabi’s locality and ecology to inspire 
learning, and create a sense of responsibility for our local and global environment.

Children learn a myriad of things; academic, social, physical and cultural, and 
as a school community it is our responsibility to do all we can to create the right 
environment and opportunities to ensure children make as much progress in 
these areas as possible. We are a truly inclusive community school, embracing 
the individuality of every child.  Engaging with you, our school community, is key 
to the success of our work.

We hold a number of family events over the year, including ‘Fun with Numbers’ 
and ‘Fun with Fitness’, and all parents are invited to our weekly assemblies.

We look forward to welcoming you to our school soon! 

Emma Shanahan                                     
Principal

السادة أولياء األمور،

ــس”  ــبن هايت ــة “آس ــي مدرس ــس ف ــر المؤس ــون المدي ــؤولية وأن أك ــي المس ــرف بتول ــر وأتش ــي الفخ يغمرن
ــم  ــا واهتماماته ــون أطفالن ــي أن يك ــا ف ــل رؤيتن ــبتمبر 2017. تتمث ــي س ــا ف ــاح أبوابه ــذ افتت ــة من البريطاني

ــم. ــة التعلي ــاس عملي ــم أس ومتطلباته

نحــن نؤمــن أن الهــدف األســمى مــن عمليــة التعليــم يتحقــق عندمــا يــدرك طابنــا الهــدف مــن تعليمهــم مهــارة 
مــا أو مفهوًمــا محــدًدا، لذلــك فإننــا فــي مدرســة “آســبن هايتــس” نعتمــد فــي علميــة التعليــم علــى منهــج قائــم 
ــا  ــه، م ــا يقومــون ب ــي كل م ــز ف ــى الســعي نحــو التمي ــا عل ــى التقصــي واالستفســار. نحــن نشــجع طابن عل
ــة  ــة والمرون ــاد والمعرف ــل الج ــن العم ــًا م ــدًرا هائ ــب ق ــم يتطل ــى عال ــم أفضــل منصــة لانطــاق إل يمنحه

والتعاطــف.

يتميــز معلمونــا، الذيــن تعتبــر اإلنجليزيــة لغتهــم األم، بشــغفهم وحبهــم للتعليــم، وهــم يعملــون بــا كلــل مــن 
أجــل المشــاركة بدورهــم فــي عمليــة التعليــم وتســخير خبراتهــم بأســلوب ممتــع وهــادف وفعــال.

نعتمــد فــي منهاجنــا علــى الســحر والجمــال اللذيــن تزخــر بهمــا أبوظبــي إللهــام الطــاب وترســيخ إحساســهم 
بالمســؤولية تجــاه بيئتنــا المحليــة والعالميــة.

يتعلــم األطفــال فــي شــتى المجــاالت األكاديميــة واالجتماعيــة والرياضيــة والثقافيــة مــا ال يمكــن حصــره، فيمــا 
ــرص  ــر الف ــة وتوفي ــة البيئ ــا بوســعنا لتهيئ ــذل كل م ــع المدرســي مســؤولية ب ــا نحــن المجتم ــى عاتقن ــع عل تق

المناســبة لضمــان تحقيــق أطفالنــا أقصــى قــدر مــن التقــدم فــي هــذه المجــاالت.
تشــكل مدرســتنا بيئــة اجتماعيــة شــاملة بــكل معنــى الكلمــة، كمــا أننــا ندعــم اســتقالية وشــخصية كل طفــل فــي 
المدرســة. ومــن خــال التواصــل معكــم فــإن البيئــة االجتماعيــة فــي مدرســتنا تمثــل مفتــاح نجاحنــا فــي عملنــا.

ــة  ــام” و”المــرح مــع اللياق ــة، ومنهــا نشــاطات “المــرح مــع األرق ــد مــن األنشــطة العائلي ــم مدرســتنا العدي تقي
ــا األســبوعية. ــاء األمــور مدعــوون لحضــور اجتماعاتن ــع أولي ــا أن جمي ــة”، كم البدني

نتطلع للترحيب بكم في مدرستنا قريًبا!

إيما شاناهان
المديرة

AMAZING LEARNING
Central to everything we do
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Aspen Heights 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 within eight 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.

”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

تعتبــر مدرســة “آســبن هايتــس” البريطانيــة ٕاحــدى المــدارس الرائــدة فــي شــراكة المــدارس 
العالميــة (ISP)، وهــي مجموعــة عالميــة مــن المــدارس المركــزة والمتناميــة والمٔومنــة مالًيــا 
ــوب شــرق  ــة جن ــن، والشــرق األوســط، ومنطق ــن األمريكيتي ــن القارتي ــان دول ضم ــي ثم ف

ٓاســيا.

جميع مدارسنا:

■  تساعد األطفال والطاب على بلوغ مستويات مبهرة أثناء التعليم.
■  تلهم األطفال والطاب لتحقيق التفوق خال المرحلة التعليمية وتجهزهم للنجاح في  

    المستقبل.
■  مجموعة دولية بكل معنى الكلمة، وتعمل على ٕاطاق شراكات تشمل الثقافات    

    واللغات في المناطق التي تعمل فيها.
■  تهدف ألن تكون الخيار األول بالنسبة لألطفال، والطاب، وعائاتهم، في كافة 

    األماكن التي تتواجد فيها.

"مــا نســعى إليــه هــو أن يحقــق طابنــا وأطفالنــا أعلــى مســتوى مــن التقــدم خــال فتــرة وجودهــم 
فــي المدرســة. كمــا أن األســلوب التعليمــي الفريــد والمتميــز الــذي تتبعــه مجموعــة مدارســنا، يقــدم 

لنــا المســاعدة الازمــة لتحقيــق األهــداف المنشــودة."

ستيف براون
الرئيس التنفيذي 

مجموعة شراكة المدارس العالمية

We are part of a global group of schools

Growing Learning. Growing Schools

Part of
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Early Years
Our curriculum

The formative foundation years of your child’s school experience are crucial 
in establishing positive attitudes and confidence, together with skills and 
knowledge and a love of learning. At Aspen Heights British School, we follow 
the Early Years Foundation Stage (EYFS) curriculum for England and Wales.

In addition, our early learners have Arabic lessons once a day, they study Music 
with a specialist teacher, and ICT is integrated across the thematic curriculum. 
Students have weekly Physical Education (PE) lessons with specialist teachers 
and FS2 have swimming lessons once a week.

ــن  ــة وتكوي ــاء الثق ــة بن ــة األهــم فــي عملي ــل المرحل ــاة الطف ــى مــن حي ــم األول تعــد ســنوات التعلي
ــة المهــارات وتطويــر المعــارف  موقــف إيجابــي مــن المدرســة باإلضافــة إلــى دورهــا فــي تنمي
ــم فــي قلــب الطفــل. نعتمــد فــي مدرســة “آســبن هايتــس” البريطانيــة منهــاج  وغــرس حــب التعل

ــز. ــرا وويل ــي انجلت ــى مــن العمــر، والمعتمــد ف ــة التأســيس المبكــر للســنوات األول مرحل

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، نقــدم للطــاب فــي مرحلــة التأســيس المبكــر دروًســا فــي اللغــة العربيــة 
مــرة كل يــوم، كمــا يــدرس الطــاب الموســيقى تحــت إشــراف مــدرس متخصــص. أمــا دروس 
ــال  ــارك األطف ــية. ويش ــررات الدراس ــن المق ــي مدمجــة ضم ــات واالتصــاالت فه ــة المعلوم تقني
فــي حصــص تربيــة بدنيــة كل أســبوع مــع مدرســين متخصصيــن مــع حصــة ســباحة مــرة فــي 

األســبوع.
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Key learning areas
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.

يغطــي منهــاج مرحلــة التأســيس المبكــر للســنوات األولــى ســبعة جوانــب تعليميــة لألطفــال منــذ 
الــوالدة حتــى عمــر خمــس ســنوات، ويتضمــن:

اللغة والتواصل – تمنح األطفال الفرصة لتطوير ثقتهم ومهاراتهم للتعبير عن أنفسهم؛
ــم  ــر مهاراته ــة لتطوي ــاطات بدني ــة نش ــال الفرصــة لممارس ــة – تعطــي األطف ــة البدني التربي

ــقها؛ ــة وتناس الحركي

التربيــة الشــخصية واالجتماعيــة والعاطفيــة – تســاعد األطفــال علــى تنميــة شــعور إيجابــي 
تجــاه أنفســهم والثقــة بقدراتهــم الخاصــة؛

معرفــة القــراءة والكتابــة – تشــجع األطفــال علــى الربــط بيــن األصــوات والحــروف، والبــدء 
بممارســة القــراءة والكتابــة؛

الحســاب – تتيــح لألطفــال إمكانيــة تطويــر مهاراتهــم فــي الحســاب، واســتخدام األرقــام 
وفهمهــا؛

فهــم العالــم – توجــه األطفــال لفهــم عالمهــم المــادي ومجتمعهــم مــن خــال إتاحــة الفرصــة 
ــة؛  لهــم لاستكشــاف والمراقب

الفنــون التعبيريــة والتصميــم – تمّكــن األطفــال مــن استكشــاف وتجريــب مجموعــة واســعة 
ــة. مــن األدوات والوســائط التعليمي
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Our curriculum

In the Primary years (Years 1-6) we broadly follow the National Curriculum for 
England, tailored to meet the needs of our international community, as well as 
the Ministry of Education curriculum for Arabic subjects for both native and non-
native students (Arabic, Islamic Studies and Social Studies).

Students study four core subjects - Mathematics, Science, English (Reading, 
Writing, Speaking and Listening) and Computing - together with foundation 
subjects; History, Geography, Art, Design and Technology, Music, Physical 
Education, Swimming, French (from Year 3 upwards), and Moral Education. We 
take time to shape the curriculum to meet the needs of all learners, selecting 
themes that are inspiring, motivating and relevant to our international cohort.

نعتمــد فــي المرحلــة االبتدائيــة (مــن الســنة 1 إلــى 6) المنهــاج الوطنــي فــي إنجلتــرا، والــذي تــم 
ــى  ــة إل ــات، باإلضاف ــدد الثقاف ــي متع ــا الدول ــات المدرســة وطابعه ــع متطلب ــًيا م تخصيصــه تماش
منهــاج وزارة التربيــة والتعليــم لمــواد اللغــة العربيــة للناطقيــن بهــا وغيــر الناطقيــن بهــا والتــي 

ــة). ــة االجتماعي ــة، والتربي ــة الديني ــة، والتربي تشــمل (اللغــة العربي

ــراءة  ــة (الق ــة االنجليزي ــوم واللغ ــات والعل ــي الرياضي ــية ه ــواد أساس ــع م ــاب أرب ــدرس الط ي
والكتابــة والمحادثــة واالســتماع) والحوســبة، باإلضافــة إلــى مــواد تأسيســية هــي التاريــخ 
ــة  ــباحة واللغ ــة والس ــة البدني ــيقى والتربي ــا والموس ــم والتكنولوجي ــون والتصمي ــا والفن والجغرافي
الفرنســية (مــن الســنة 3) والتربيــة األخاقيــة. وتســتغرق المســألة بعــض الوقــت لتشــكيل المناهــج 
الدراســية بمــا يتوافــق مــع احتياجــات جميــع الطــاب المتعلميــن، حيــث يتــم اختيــار المواضيــع 

ــم. ــم وتوســع مداركه ــددة، وتحفزه ــة متع ــات ثقافي ــن خلفي ــن م ــم الطــاب القادمي ــي تله الت

Primary
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Key learning areas
Thematic-based learning - learning in all subjects is related to a half-termly 
theme;

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;

Number club - develops mental maths skills with certificates recognising 
achievement;

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 to children and families 
in weekly assemblies.

التعلم القائم على المواضيع – التعليم في كافة المواد مرتبط بموضوع واحد نصف فصلي.
التعلــم القائــم علــى التقصــي واالستفســار – يعتمــد الطــاب علــى مجموعــة مــن أســاليب البحــث 

والتقصــي خــال العمليــة التعليميــة مــع توظيــف االبتــكارات والتقنيــات؛

التعليــم الموجــه ذاتًيــا – يقّيــم الطــاب مســتواهم بأنفســهم عنــد تعلــم مواضيــع جديــدة ويتحــّدون 
أنفســهم لبلــوغ مســتويات أعلــى؛

حــوارات لتطويــر الكتابــة – وضــع مخطــط لروايــة القصــة واعتمــاد ســبل مبتكــرة لتطويــر الكتابة 
بشــكل مستقل؛

نادي األرقام – تطوير مهارات رياضية ذهنية مع شهادات لتقدير اإلنجازات؛
الصوتيات والقراءة الموجهة – تطوير المهارات األساسية في القراءة؛

ــال  ــن خ ــاب م ــتوى الط ــاء بمس ــة – لارتق ــارج المدرس ــات خ ــة والرح ــطة الاصفي األنش
ــة؛ ــد المحلي ــة والتقالي ــع الثقاف التواصــل م

دمج اللغة العربية – ربط التعلم من خال اللغة؛
تنظيــم االجتماعــات – تشــارك الصفــوف مســتويات التعليــم التــي بلغتهــا مــع الطــاب والعائــات 

خــال اجتماعــات أســبوعية.
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The ethos and high levels of pastoral care established in the primary school follow through 
to the secondary school, with young people’s ability to develop resilience, approach 
challenges positively, and work collaboratively for the good of the whole community 
being central to their learning.

We teach the English National Curriculum, together with the Ministry of Education 
curricular requirements, and a thematic approach is used across the subjects.

Following a broad provision in Years 7 to 9 (Key Stage 3), Years 10 and 11 (Key Stage 
4) students will be able to select options for further study leading to GCSE/ IGCSE 
examinations.

Unique opportunities for secondary students: 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 will enable 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.

إن القيــم والمثــل التــي تأسســت لــدى الطــاب فــي المرحلــة االبتدائيــة ســتحافظ علــى أهميتهــا فــي المرحلتيــن 
اإلعداديــة والثانويــة باعتبارهــا ركنــاً أساســياً فــي عمليــة التعليــم، إضافــة إلــى تشــجيع الشــباب علــى تطويــر 
مهــارات التكيــف والتعامــل مــع التحديــات بشــكل إيجابــي والتعــاون مــع اآلخريــن لتحقيــق مصلحــة المجتمــع 

بأسره.

إننــا نقــوم بتدريــس المنهــاج الوطنــي فــي انجلتــرا مــع مراعــاة متطلبــات مناهــج وزارة التربيــة والتعليــم فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والمقاربــة الموضوعيــة التــي تعتمــد ضمــن المــواد التعليميــة.

بعــد اإلعــداد الجيــد الــذي يتلقــاه الطــاب مــن الســنة 7 إلــى 9 (الحلقــة الثالثــة)، فلــدى الطــاب في الســنة 10 
و11 (الحلقــة الرابعــة) خيــارات إضافيــة تســاعدهم علــى تقديــم امتحانــات الشــهادة العامــة للتعليــم الثانــوي 

والشــهادة العامــة الدوليــة للتعليــم الثانــوي.

فــرص فريــدة لطــاب المرحلــة الثانويــة: يعتبــر مؤتمــر قــادة المســتقبل لمــدارس شــراكة المــدارس العالميــة 
)ISP) فرصــة للطــاب لالتقــاء ومناقشــة بعــض مــن أهــم القضايــا التــي تؤثــر فــي مجتمعنــا. كمــا توفــر 
ــدة شــهر واحــد،  ــة (ISP) لم ــدارس العالمي ــدارس شــراكة الم ــن م ــادل الطــاب بي ــا لتب المدرســة برنامًج
ــم  ــة تعلي ــن خــوض تجرب ــن 17-14 ســنة م ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــج الطــاب الذي ــذا البرنام ــن ه ويمّك

متميــزة ومتنوعــة فــي بيئــة آمنــة.

هــذه نمــاذج عــن التجــارب التــي تضمــن للطــاب فرصــة تعليــم مذهلــة ومتنوعــة ضمــن بيئــة تعليميــة آمنــة 
ومناسبة.

Secondary
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Key learning areas
Key Stage 3

Core Subjects: English, Mathematics, Science, Arabic, Islamic Studies, 
UAE Social Studies, Moral Education, Citizenship, and Personal, Social 
and Health Education.

Foundation Subjects: History, Geography, Physical Education including 
Swimming, Computing, Art & Design, Design Technology and Modern 
Languages: French.

ــة  ــة، والتربي ــة العربي ــوم، واللغ ــات، والعل ــة، والرياضي ــة اإلنجليزي ــية: اللغ ــواد الرئيس الم
ــوم  ــة، وعل ــة، والمواطن ــة األخاقي ــي اإلمــارات، والتربي ــة ف ــوم االجتماعي اإلســامية، والعل

ــة. ــخصية واالجتماعي ــة الش الصح

المــواد األساســية: التاريــخ، والجغرافيــا، والتربيــة البدنية (تشــمل تعليم الســباحة)، والحوســبة، 
والفنــون والتصميــم، والتصميــم التقنــي، واللغات الحديثة: الفرنســية.

Key Stage 4

Options: Art & Design, Design Technology, Business Studies, History, 
Geography, Computer Science, Music, French and Spanish.

المــواد االختياريــة: الفنــون والتصميــم، والتصميــم التقنــي، وإدارة األعمــال، والتاريــخ، 
والجغرافيــة، وعلــوم الكمبيوتــر، والموســيقى، واللغــة االســبانية، واللغــة الفرنســية.
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Being a new school, Aspen Heights British School is privileged to have a wealth 
of world-class, brand new facilities. Our spacious environment has been built 
keeping nature in mind.

باعتبــار أن مدرســة “آســبن هايتــس” البريطانيــة حديثــة العهــد، فإنهــا تزخــر بمرافــق متطــورة 
ذات مســتوى عالمــي. وقــد صممــت المدرســة علــى مســاحة واســعة مــع مراعــاة مســألة الحفــاظ 

علــى الطبيعــة.
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Facilities and Technology

مسبح داخلي مسخن بطول 25 م مع حصص سباحة أسبوعية.  ■

فصول دراسية واسعة وكاملة التجهيز يغمرها ضوء الشمس وتوفر شروطاً مناسبة للتعلم.  ■

صالة رياضية كبيرة متعددة األغراض وملعب رياضي خارجي إلقامة مجموعة كبيرة من األنشطة فيه.  ■

غرف مخصصة للموسيقى والفنون واألشغال اليدوية، باإلضافة إلى وجود مدرسي موسيقى متخصصين لضمان حصول جميع األطفال على فرصٍة لتعلم     ■

العزف على اآلالت  الموسيقية.  

مكتبة ضخمة تضم عدًدا هائًا من الكتب ومصادر المعلومات للطاب والكادر التدريسي والعائات، لارتقاء بمستوى خبرتهم ومعرفتهم بمختلف      ■

المواضيع  وباللغتين العربية واالنجليزية.  

تجهيزات واسعة لتقنية المعلومات واالتصاالت تتضمن أجهزة “آيباد” و”كروم”، وتقنيات تحكم مثل أجهزة التحكم عن بعد لدعم العملية التعليمية ضمن المنهاج. كما    ■

أننا إحدى مدارس “جوجل للتعليم”.  

مناطق مظللة مناسبة للعب ومصنفة حسب الفئة العمرية، وماعب مزودة بمعدات خشبية مخصصة أللعاب اللياقة وتجهيزات تسلق في مختلف المدرسة لتشجيع    ■

الطاب على ممارسة األنشطة البدنية واالستكشاف.   

مزايا بيئية تتضمن الحديقة المائية ورعاية الحيوانات مثل الساحف واألسماك والدجاج.  ■

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

■   Spacious, well-resourced classrooms, filled with natural light, providing excellent conditions for learning.

■  A large multi-purpose sports hall/gymnasium, an outdoor sports court and an astro pitch accommodate a wide range of extra-  
 curricular activities.

■ Dedicated music and art and craft rooms, and specialist music teachers ensure all children have the opportunity to learn to play an  
 instrument.

■ A large library housing vast resources for students, staff and families to develop their knowledge and understanding of different   
 subjects, in English and Arabic.

■ Extensive ICT, with technology including iPads and chrome books, and control technology such as remote control devices to support  
 learning across the curriculum. We are also a Google for Education school.

■ Age-appropriate shaded play areas, and bespoke designed playgrounds with wooden ‘trim-trails’ and climbing equipment across the  
 campus, to encourage physical activity and exploration.

■ Environmental features including a hydroponics garden and animals such as a tortoise, fish and chickens.
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‘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.

Aspen Heights British School embraces the individuality of every learner. 
We support student learning through a robust, student-focused curriculum, 
and enriching after-school programmes. Aspen Heights 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.

ــوم  ــاء أمــور، هــو أســاس كل مــا نق ــن وأولي ــع مــن طــاب وموظفي ــز” للجمي ــم المتمي “التعلي
ــى  ــدم الطــاب وارتقاءهــم إل ــم فــي المدرســة تق ــه مــن عمــل، حيــث يضمــن أســلوب التعلي ب

ــى. مســتويات أعل

ــا أن  ــة. كم ــتويات مذهل ــم مس ــدم الطــاب وبلوغه ــة تق ــي المدرس ــم ف ــة التعلي ــن طريق تضم
مدرســة “آســبن هايتــس” البريطانيــة تراعــي شــخصية واســتقالية كل طالــب فيهــا. نحــن ندعــم 
العمليــة التعليميــة مــن خــال منهــاج متميــز يركــز علــى الطالــب مــن جهــة، وبرامــج وأنشــطة 
غنيــة ومتنوعــة تنفــذ بعــد الــدوام المدرســي مــن جهــة أخــرى. تركــز مدرســة “آســبن هايتــس” 
البريطانيــة علــى قــدرات كل طفــل لوحــده، ليتمكــن مــن تحقيــق النجــاح فــي جميــع المجــاالت 
مــن النواحــي األكاديميــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبدنيــة. كمــا نعمــل علــى رعايــة المواهــب 
التــي يتمتــع بهــا كل طالــب بأســاليب مختلفــة ســواًء عــن طريــق التوجيــه أو الدعــم أو دراســة 

الشــخصية ليكــون قــادًرا علــى إطــاق طاقاتــه اإلبداعيــة ويلهــم اآلخريــن مــن حولــه.

التقــدم المذهــل الــذي يحققــه طابنــا هــو أمــر نفخــر بــه بــكل تأكيــد. فالطــاب الذين يســتطيعون 
كتابــة بضعــة أحــرف فــي بدايــة العــام يصحبــون قادريــن علــى كتابــة صفحــات كاملــة مــن 

نــص مكتــوب فــي نهايــة العــام.

Amazing Learning
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Aspen Heights British School believes that providing children with an eco-
friendly environment will instil a sense of responsibility towards the world. We 
offer unique environmental initiatives, including:

■ Caring for animals: enquiry-based learning projects enable students to 
research, evaluate and provide for the needs and requirements of a variety 
of animals including our school tortoises, fish and chickens.

■ A hydroponics garden: where students are able to cultivate fruit and 
vegetables and are encouraged to develop healthy eating habits.

■ Students will gain an understanding that much of what has been grown 
can be eaten and enjoyed. Such unique, hands-on learning experiences 
enhance and embed classroom learning. The learning environment at Aspen 
Heights celebrates our best use of natural resources and how we might grow 
and develop a sustainable life to enrich our local communities.

“We believe that providing children with an eco-friendly environment 
instils a sense of responsibility and empathy towards the world. ” 
Emma Shanahan - Principal

ــي  ــال ف ــم األطف ــة تعلي ــى أهمي ــي، عل ــي أبوظب ــة ف ــس” البريطاني ــبن هايت ــة “آس ــد مدرس تؤك
أجــواء صديقــة للبيئــة، لتغــرس فيهــم اإلحســاس بالمســؤولية تجــاه العالــم. لذلــك فإننــا نقــدم لهــم 

ــدة مــن نوعهــا تضــم:  ــة فري ــادرات بيئي مب
■ رعايــة الحيوانــات: تســاعد المشــاريع التعليميــة القائمــة علــى التقصــي واالستفســار الطــاب 
ــن  ــة م ــة متنوع ــة لمجموع ــات الازم ــة االحتياج ــم وتلبي ــث والتقيي ــات البح ــذ عملي ــى تنفي عل

ــي تضــم الســاحف واألســماك والدجــاج. ــي المدرســة والت ــات الموجــودة ف الحيوان
■ الزراعــة المائيــة: يتســنى للطــاب زراعــة الفواكــه والخضــار بهــدف تشــجيعهم علــى تبنــي 

عــادات غذائيــة صحيــة.
■ ســيدرك الطــاب لــذة الطبيعــة وأن الكثيــر ممــا يتــم زراعتــه وتنميتــه يمكــن تناولــه 
ــى  ــدرة عل ــة والق ــدة الرغب ــة الفري ــرات التعليمي ــذه الخب ــزز ه ــث تع ــه، حي ــتمتاع بطعم واالس
ــة المناســبة فــي “آســبن هايتــس”  ــة التعليمي ــم داخــل الفصــل. ونؤكــد علــى االهتمــام بالبيئ التعل
مــن خــال األســلوب الــذي نتبعــه الســتخدام المــوارد الطبيعيــة، فضــًا عــن مســاهمتنا بتنميــة 

ــة. ــا المحلي ــراء مجتمعاتن ــتدامة إلث ــاة مس ــر حي وتطوي
ــم اإلحســاس  ــرس فيه ــة، لنغ ــة للبيئ ــواء صديق ــي أج ــال ف ــم األطف ــة تعلي ــى أهمي ــد عل “نؤك

ــرة ــاناهان، المدي ــا ش ــم”. إيم ــاه العال ــؤولية تج بالمس

Eco-friendly environment



18

Community Values

Aspen Heights is very much a family school – our close relationships with our 
families and the community is what sets us apart from many other schools. 
Everyone is friendly and supportive, and as a result, our school is a very calm, 
happy and welcoming place, with many of our families seeing Aspen Heights as 
an extension of their home.

We hold assemblies every Thursday where families are invited so they can join 
us in celebrating their child’s amazing learning. Family activities are a regular 
feature in the school calendar, with an event programme including Family 
Workshops such as Fun with Numbers and Fun with Fitness. The Friends of 
Aspen parents group organises school-wide events throughout the year, such 
as National Day, a community Iftar and Pink Day.

تعــد “آســبن هايتــس” مدرســة عائليــة بالنســبة لنــا، ومــن خــال عاقاتنــا الوثيقــة مــع العائــات 
ــود  ــع بال ــز الجمي ــدارس األخــرى. يتمي ــي الم ــز بشــكل واضــح عــن باق ــا نتمي ــع، فإنن والمجتم
والرغبــة بتقديــم المســاعدة، ونتيجــًة لذلــك، فقــد أضحــت المدرســة مكاًنــا هادًئــا وســعيًدا 
ومضياًفــا، حيــث تعتبــر الكثيــر مــن العائــات أن مدرســة “آســبن هايتــس” تمثــل امتــداًدا للمنــزل. 

وفــي كل يــوم خميــس ننظــم اجتماًعــا حيــث ندعــو العائــات للحضــور واالنضمــام إلينــا لنحتفــي 
ــة تعــد مــن األعمــال  ــاء مســتواهم التعليمــي. كمــا أن األنشــطة العائلي ــدم أبنائهــم وارتق ــا بتق مًع
المنتظمــة التــي تقــام فــي المدرســة، حيــث يشــهد برنامــج الفعاليــات إقامــة ورش عمــل عائليــة 
مثــل “المــرح مــع األرقــام”، و”المــرح مــع اللياقــة البدنيــة”. كمــا ينظــم أوليــاء األمــور ضمــن 
ــوم  ــن الي ــي تتضم ــام، والت ــدار الع ــى م ــات عل ــن الفعالي ــد م ــبن” العدي ــاء آس ــة “أصدق مجموع

ــوردي.  ــوم ال ــي، واإلفطــار المجتمعــي، والي الوطن
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Houses

School House System   
                                                                                                                                
Every pupil and staff member at Aspen Heights British School is 
assigned a house on enrolment so that they feel part of the school 
community from the outset. Our aim is to encourage team spirit, 
and we believe encouraging a sense of teamwork and aspiration in 
children is a vital part of their development.
Our Houses reflect our environmental focus: Earth (green) Air (silver) 
Fire (orange) Water (blue). 

نظام “المنازل” المدرسي

ينضــم كل طالــب وموظــف فــي مدرســة “آســبن هايتــس” البريطانيــة فــي مجموعــة 
“منــزل” عنــد التســجيل، وبالتالــي يشــعرون بأنهــم جــزء مــن المجتمــع المدرســي مــن 
اللحظــة األولــى. ونهــدف مــن خــال ذلــك إلــى تحفيــز روح الفريــق، كمــا أننــا علــى 
ثقــة مــن أن تحفيــز روح الفريــق وبلــوغ تطلعــات الطــاب تمثــل جــزًءا أساســًيا مــن 

عمليــة تطورهــم. 
وتجســد مجموعــات “المنــازل” اهتمامنــا بالبيئــة: األرض (أخضر)، الهــواء (فضي)، 

النــار (برتقالي)، المــاء (أزرق).
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Aspen Heights British School offers a wide range of extra-curricular activities from Year 1 to enrich children’s learning beyond the classroom, and to help children 
cultivate individual interests and talents and develop their social skills. The activities change each term, and include football, badminton, choir, swimming, basketball, 
drama, chess, eco-club, Arabic stories, ICT and painting.

Students at Aspen Heights 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, and help them to develop self-reliance, teamwork skills, and confidence to overcome new challenges.

Such activities include field trips to Arabic theatre, the Louvre, the Yas Marina (Formula 1) Circuit, the Sheikh Zayed Grand Mosque, and Emirates Park Zoo, to 
name a few.

تنظــم مدرســة “آســبن هايتــس” البريطانيــة مجموعــة واســعة مــن األنشــطة اإلضافيــة ابتــداًء مــن الســنة األولــى، بهــدف إثــراء العمليــة التعليميــة خــارج الصــف الدراســي، ومســاعدة الطــاب علــى 
تنميــة اهتماماتهــم ومواهبهــم الفرديــة وتطويــر مهاراتهــم االجتماعيــة. تتغيــر األنشــطة فــي كل فصــل وتشــمل كــرة القــدم، والجوقــات الغنائيــة، وتنــس الريشــة، والســباحة، وكــرة الســلة، والتمثيــل، 

والشــطرنج، والنــادي البيئــي، والحكايــات العربيــة، وتقنيــة المعلومــات، والرســم.

يحظــى الطــاب فــي مدرســة “آســبن هايتــس” البريطانيــة بفــرص متنوعــة لتطويــر المهــارات واكتســاب المعــارف. وال يقتصــر التعليــم علــى الفصــول الدراســية، وإنمــا يمكــن أن يتــم فــي الهــواء 
الطلــق، أو عــن طريــق زيــارة علميــة، أو مشــروع خدمــة اجتماعيــة. وعــادًة مــا تكــون هــذه الــدروس مفعمــة بالحيويــة والنشــاط والتحــدي، وتضــع الطــاب أمــام الكثيــر مــن الفــرص للتفكيــر 

بأســلوب نقــدي ومســتقل، كمــا تســاعدهم علــى تطويــر قــدرات االعتمــاد علــى أنفســهم، ومهــارات العمــل الجماعــي، والثقــة بالنفــس، والقــدرة علــى مواجهــة التحديــات الجديــدة واجتيازهــا.

وتشــمل هــذه األنشــطة رحــات ميدانيــة إلــى المســرح العربــي، ومتحــف اللوفــر، وحلبــة مرســى يــاس (التــي تســتضيف ســباق الفورمــوال 1)، وجامــع الشــيخ زايــد، وحديقــة اإلمــارات للحيوانــات، 
وغيرهــا مــن األنشــطة المتنوعــة والتــي تغنــي حيــاة الطــاب وتزيــد مــن خبراتهــم.

Extra-curricular activities and extended learning
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”Like all of ISP’s schools around the world, 
here at Aspen Heights 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 
هايتــس”  “آســبن  مدرســة  فــي  نحــن   ،(ISP) العالميــة 
البريطانيــة نســعى لوصــول طابنــا إلــى المســتوى الــذي 
ــل  ــذي تعم ــدف ال ــو اله ــذا ه ــم. ه ــي آباءه ــعدهم ويرض يس
مدارســنا لبلوغــه. وبــكل بســاطة، نحــن نقيــس مســتوى 

نجاحنــا بنــاًء علــى النجــاح الــذي يحققــه طابنــا.”

مارتين سكيلتون
مدير مجموعة التعليم 

مجموعة شراكة المدارس العالمية
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