Dear Parents,
In line with the continuous development of all aspects of life and services in Madinaty and Al Rehab, we always strive to enhance
the educational excellence of our group of schools. TMG Education is proud of the progress The British School Al Rehab (TBS)
has made over the years. Since inception, in 2000, the school has grown to become amongst the best in Egypt and we are
excited to inform you about the next step in the school’s journey towards educational excellence. GEMS Education, one of the
world’s largest and most innovative K-12 private education providers, will assume operation of TBS starting from June 2018 in
line with its new partnership with EFG Hermes in Egypt.
GEMS Education has been handpicked to grow the school in line with international standards, ensuring continual improvement in
today’s rapidly changing world. GEMS Education is one of the world’s leading K-12 private education providers. As of 28 February
2018 GEMS Education owned and operated 47 schools in the MENASA region, educating over 118,000 students. The company
employs 7,000 teachers from over 90 countries as part of its world-class international staff, and its student cohort includes more
than 8,000 Egyptians.
The benefits for TBS students of having such a reputable international education provider with 50 years of experience managing
our schools are many fold. The long-term benefits include improvements and investment into the school, resulting in a better
education for your child along with better opportunities for the future. Outlined below are some of the immediate benefits.
Your child’s teachers are now part of a global community of world-class educators, with mentorship and guidance available in
their immediate network. Combining this with regular access to training and development opportunities to update their skills,
his knowledge and expertise will ensure an exemplary standard of teaching.
GEMS strongly believes in the benefits of parental involvement. You can therefore expect regular communication from us and
we hope this will work two ways – after all, some of the freshest ideas come from parents. GEMS is a proud advocate of
strong parental engagement and can support you with taking learning out of the classroom to maximise your child’s potential
or success.
Your child will learn differently, not always through the traditional methods you are familiar with. GEMS constantly looks at
new ways of learning, using innovative and creative approaches to continually stimulate learning and putting an emphasis on
enquiry-based approaches which often results in engaged and enthusiastic students.
Stronger digital focus. GEMS updates its curricula and enrichment experiences to reflect the digital needs of tomorrow in
order to prepare students for jobs of the future, expanding the opportunities that will become available to our children.
Stronger focus on the English language across the curriculum to broaden our current offering of English and French and German.
Emphasis on Arabic and Social Studies in the wider curriculum to enhance students learning experience and put significance
on local culture.
Your child will gain a wider access to a network of world renowned universities through GEMS Education.
Our dear parents, we would like to reassure you that the impact of this partnership will be positive and gradual at the same time.
The fee structure will remain in line with regulations set out by the Egyptian Ministry of Education. The main focus for now will be
on GEMS gaining an understanding of the school’s needs aligned with the objectives of the Principal, Mr Hilko Meijer, so that each
and every student can reach their full potential.
GEMS is committed to supporting the school, the teachers and the students of TBS on this incredible journey. GEMS Education
sees genius in every child. Every child has the potential to be great and GEMS believes that a quality education is the key to
unlocking this genius.
This is an exciting time for the school and your child’s educational journey, and we look forward to being part of their future.
From: GEMS Education & TMG Education

gemseducation.com

أولياء األمور األعزاء،
ترسيخًا للتطوير المستمر في كافة مناحي الحياة والخدمات بالرحاب و مدينتي كان لزامًا علينا تطوير العملية التعليمية لمجموعة مدارسنا .وال تزال مجموعة
طلعت مصطفى التعليمية تفخر بالتقدم الذي حققته المدرسة البريطانية بالرحاب على مدار السنوات الماضية .فمنذ إنشائها ،نمت المدرسة لتصبح من بين
أفضل المدارس في مصر .واليوم ،يسعدنا إعالمكم بالخطوة الهامة التالية في رحلة المدرسة نحو التميز التعليمي ،حيث ستتولى جيمس للتعليم ،وهي أحد
أكبر ُمقدمي خدمات التعليم األساسي الخاص في العالم وأكثرها ابتكارًا ،إدارة المدرسة اعتبارًا من يونيو  ،2018تماشيًا مع شراكتها الجديدة مع المجموعة المالية
هيرميس في مصر.
وقد وقع االختيار على «جيمس للتعليم» خصيصًا إلدارة وتنمية المدرسة بما يتماشى مع المعايير الدولية ولمواكبة التطور السريع الذي نشهده اليوم .وتعتبر
«جيمس للتعليم» من أضخم وأقدم مزودي خدمات التعليم الخاص في العالم ،من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر ،وخيارًا متميزًا للتعليم الخاص رفيع
المستوى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتتمتع المجموعة التي تأسست في عام  1959في دولة اإلمارات العربية المتحدة بسجل استثنائي على
صعيد تنوع المناهج والخيارات التي تقدمها لتلبية احتياجات المجتمع .وتدير «جيمس للتعليم» اليوم  47مدرسةً في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
تقدم خدماتها ألكثر من  115ألف طالب .كما يعمل بالشركة أكثر من  7000معلم من أكثر من  90دولة ،كجزء من شبكة موظفيها ذوي المهارات العالمية ،ويضم
مجموع طالبها أكثر من  8000طالب مصري.
أولياء األمور األعزاء ،ستقدم جيمس للتعليم وهي الشركة الرائدة التي تمتلك أكثر من  50عامًا من الخبرة ،إضافات عديدة في إدارة مدرستنا .والتي ستشمل
االستثمارات في المدرسة على المدى الطويل ،مما سيرفع من مستوى التعليم المقدم ألطفالكم لتوفير فرص أفضل لهم في المستقبل .ويشرفنا عرض بعض
من هذه الفوائد لحضراتكم فيما يلي:

•سيصبح معلموا أطفالكم اآلن جزءًا من منظومة دولية من المعلمين ذوي المستوى العالي ،والذين سيقدمون التوجيه واإلرشاد ألطفالكم من خالل توفير
المعلومات وفرص التدريب والتطوير المنتظم لتحديث مهاراتهم ،مما سيضمن معيارًا مثاليًا من المعرفة والخبرة في التدريس.
تؤمن «جيمس للتعليم» بأهمية إطالع أولياء األمور على جميع التحديثات التي تُجرى في المدرسة ،وبالتالي سنقوم بالتواصل المنتظم معكم ونأمل
• ِ
منكم المثل ،فنحن نعلم أن الكثير من األفكار الحديثة تأتي من أولياء األمور ذاتهم .وتُع َرف «جيمس للتعليم» بارتباطها القوي بأولياء األمور ومساعدتهم
على زيادة إمكانات أطفالهم للنجاح خارج الفصل الدراسي.
•سيتعلم أطفالكم بطريقة مبتكرة ،وليس من خالل الطرق التقليدية المألوفة دائمًا .حيث تبحث “جيمس للتعليم” باستمرار عن طرق جديدة للتعلم،
باستخدام أساليب مبتكرة وخالقة للتحفيز المستمر على التعلم والتأكيد على المناهج القائمة على االستفسار والتي تُثمر طالبًا ملتزمين ومتحمسين.
•تمتاز «جيمس للتعليم» بتركيزها القوي على المستقبل الرقمي ،من خالل تحديث مناهجها وخبراتها إلظهار االحتياجات الرقمية للغد من أجل إعداد
الطالب لوظائف المستقبل ،وتوسيع الفرص التي ستتاح ألطفالكم.
•تهتم «جيمس للتعليم» بترسيخ ُأسس اللغة العربية من خالل التأكيد على الدراسات العربية واالجتماعية في المناهج الدراسية األوسع لتعزيز تجربة
تعلم الطالب وإضفاء أهمية على الثقافة المحلية.
•باإلضافة إلى أن أطفالكم سيحظون بفرصة استثنائية للوصول إلى أوسع شبكة من الجامعات العالمية الشهيرة من خالل «جيمس للتعليم».
ونود أن نؤكد لحضراتكم على أن تأثير هذه الشراكة سيكون ايجابيا و تدريجيا فى الوقت ذاته ،كما سيظل هيكل الرسوم متماشيًا مع اللوائح التي وضعتها
وزارة التعليم المصرية ،وسيكون التركيز الرئيسي في الوقت الحالي على اكتساب «جيمس للتعليم» فهمًا الحتياجات المدرسة بما يتوافق مع األهداف الرئيسية
لمديرالمدرسة السيد هيلكو مايير ،حتى يتمكن كل طالب من الوصول إلى كامل إمكاناته.
أولياء األمور الكرام ،تمر المدرسة بوقت مميز ومرحلة غير مسبوقة من أجل تطوير رحلة أطفالكم التعليمية ،ونحن نتطلع إلى أن نكون جزءًا من مستقبلهم.
ولكم منا جزيل الشكر،
«مجموعة طلعت مصطفى التعليمية» و»مجموعة جيمس للتعليم»
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