
نـــروي 
الـجــذور 

المستقبلونـبـنــي 
Nurturing 

Building 
Roots,

Futures

• نؤمن بأهمية شراكة  أولياء ا�مور ودورهم الفاعل في دعم عملية التعلم. 
• نستخدم تطبيق خاص على ا�نترنت يمكن المشرفات وأولياء ا�مور من تبادل المعلومات 

   والصور المتعلقة بالطفل بسرية تامة (والمحافظة على خصوصية هذه المعلومات).
• ننظم إجتماعات أولياء ا�مور مع المشرفات والعديد من ورشات العمل بشكل دوري طوال العام.

شراكتنــا معكــم

Ideally situated in the heart of Al Warqa, in close proximity to Mirdif City 
Center and Aswaaq al Warqa Branch.

تقع حضانة المستقبل الدولية في موقع مثالي بالقرب من مردف سيتي سنتر وأسواق 
فرع الورقاء.

الموقــع المثــالي

Al Warqa area, P. O. Box 36982, Dubai, UAE.  Tel +971 4 280 3399  Fax +971 4 280 3210
Info@futureinternationalnursery.com   www.futureinternationalnursery.com

Nurturing Roots, Building Futures نــــروي الجــذور ونبـنـــي المستـقـبـــل

TO BOOK FOR YOUR FREE TRIAL SESSION
PLEASE CALL 056 801 5050 - 04 280 3399

لـحـجــــــز تـجـربــــــة مـجـانـيــــــة

PARENTS AS PARTNERS
• Parents as collaborators in the process of learning. 
• Special online parent portal that enables teachers and parents
   to share information and pictures about the child within a
   secured cloud.
• Parent events and workshops throughout the year.

INSPIRATIONAL TEACHERS
• Passionate, qualified practitioners, trained specifically to deliver FIN dual 
   language programme.
• Native speakers of English and Arabic.
• High adult to child ratio, as per UK standards.

IDEAL LOCATION
• معلمات مؤهالت ومدربات خصيصًا لتعليم البرنامج ثنائي اللغة المتبع في الحضانة .

• معلمات ناطقات باللغة ا�م ا�نجليزية  أو العربية الفصحى.
• ا�لتزام بمعدل المشرفين على ا�طفال وفقا للمعايير البريطانية.

معلمــات ملهمــات

الرجاء التواصل على 3399 280 04 - 5050 801 056
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• Research-based International Early Years Curriculum (IEYC) from the UK.
• Dual language programme for enhanced communication and language skills 
   in both English and Arabic. 
• Equal emphasis on English and Arabic.
• Best practices from around the world to support key areas of learning 
   through holistic enquiry and play-based approaches.

Nurturing Roots, Building Futures

• تعتمد الحضانة برنامج دولي متوازن قائم على أحدث الدراسات في مجال التعلم في السنوات
   ا�ولى (IEYC / انجلترا).

• منهاج ثنائي اللغة يعتمد على تعزيز مهارات االتصال ويركز على اللغتين ا�نجليزية والعربية
   على حٍد سواء. 

• برنامج تعليمي يحتوي على أفضل الممارسات المطبقة في مختلف أنحاء العالم والتي 
   تدعم عملية التعلم بطريقة شمولية من خالل نهج  متكامل قائم على ا�نشطة واللعب.

INNOVATIVE BILINGUAL
CURRICULUM

مـنــهــــــاج مـبـتــكـــــر
ثنـــائي اللـغـــــة

Well-established ISO/OHSAS certified early years setting. 
Dual Language Programme  based on the International Early
Years Curriculum (UK).
Outstanding purposely-built eco-friendly facilities.
Safe and stimulating environment for children aged 0 to 4 years.

حضانة رائدة في مجال السنوات ا�ولى وحاصلة على شهادتي الجودة 
ISO/OHSAS والسالمة الدولية

منهاج تعليمي ثنائي اللغة قائم على المنهاج الدولي للسنوات ا�ولى (انجلترا)
مرافق متميزة صديقة للبيئة مصممة بعناية

تجربة تعليمية محفزة في بيئة آمنة �طفالكم منذ الوالدة وحتى عمر
٤ سنوات 

نــــروي الجــذور ونبـنـــي المستـقـبـــل

Safe and stimulating learning environment carefully designed to ignite children’s imagination, 
and stimulate their mental, physical, social and spiritual development.

• Outdoor natural spaces that enable children to reconnect with nature:
 - Forest with a water stream
 - Unique scientific discovery centre
 - Splash pool and swimming pool
 - Organic planting areas for each class
 - Sand and water areas with exciting features
 - Mud kitchens for sensory exploration

• Indoor facilities that enhance the learning experience: 
 - Sensory room with interactive flooring
 - Gymnasium with soft play equipment
 - Huge construction area
 - Child-friendly kitchen
 - ‘Future Street’ role play area
 - Age-appropriate learning zones, equipped with the latest IT equipment

• Special baby unit, with its own baby gym, quiet room, indoors and outdoors 
   play areas.

OUTSTANDING FACILITIES

تعمل الحضانة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة منسجمة مع الطبيعة. حيث تم تصميم جميع مراكز 
ا�نشطة بعناية فائقة �ثارة خيال الطفل، وتشجيع عملية التطور العقلي والجسدي واالجتماعي والعاطفي.

• مراكز ا�نشطة الخارجية المنسجمة مع الطبيعة:
- ركن الغابة والمجرى المائي  

- مركز االستكشاف العلمي الفريد والمتميز  
- بركة ا�لعاب المائية وحمام السباحة  

- مناطق الزراعة العضوية الخاصة بكل فصل  
- مناطق ا�لعاب الرملية والمائية الملحقة بكل فصل  

- ركن مطبخ الطين الذي يعزز االستكشاف عن طريق الحواس  

• مراكز ا�نشطة الداخلية المصممة لتجربة تعلم فريدة:
- مركز ا�نشطة الحسية والمجهز بأرضية تفاعلية  

- صالة رياضية مجهزة وآمنة  
- مدينة البناء  

- مطبخ معد خصيصًا الستخدام ا�طفال   
- منطقة اللعب التمثيلي "شارع المستقبل"   

- مناطق تعليمية متناسبة مع عمر ا�طفال ومجهزة بأحدث تقنيات تكنولوجيا   
              المعلومات

• جناح خاص با�طفال الرضع، يضم صالة ألعاب رياضية خاصة، وغرفة للنوم، ومنطقة 
   أنشطة داخلية وخارجية.

مــرافــــــق متــميــــــزة

Nurturing Roots, Building Futuresنــــروي الجــذور ونبـنـــي المستـقـبـــل


