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Our Mission 
We aim to provide the highest quality of education possible for students of all abilities. In 
doing so, we aim to positively encourage each student to achieve academic excellence, 
enjoy creative diversity, develop critical thinking skills and become lifelong learners and 
responsible citizens. 
 
To achieve this, we will provide a diverse education in a safe, supportive environment that 
promotes self-discipline and motivation. We will provide and maintain a calm, trusting and 
caring atmosphere where teaching and learning are meaningful and developed. We will 
work in partnership with our staff, students, parents and wider community to achieve our 
vision. 
 
Aim 
At Newton International School West Bay, we plan a learning environment, both indoors 
and outdoors, that encourages a positive attitude to learning. We use materials and 
equipment that reflect both the community that the children come from and the wider 
world. There is a mix between adult-led and child-initiated activities. We encourage the 
children to make their own selection of the activities on offer, as we believe that this 
encourages independent learning. 
 
The Nature of Continuous and Enhanced Provision 
Continuous and Enhanced Provision is the access to resources which are clearly labelled or 
visible in well-defined areas, with an orderly storage system, where children have 
consistent access to materials, equipment and activities to enable them to learn. Our main 
aim at Newton West Bay is for children to have rich and stimulating learning experiences. 
The environment should be well planned and well organised. It provides the structure for 
teaching within which children can explore, experiment and plan. The objectives of our 
teaching are: 
 

• To promote positive attitudes towards learning 

• To enable children to be independent learners and take responsibility for their own 

learning 

• To give opportunities for first hand experiences 

• To give opportunities to make choices 

• To give opportunities to take risks 

• To give opportunities to use their imagination in a purposeful context 
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• To give opportunities to work independently, individually and in small groups 

• To give opportunities to develop speaking and listening skills 

• To give children time to explore and reflect on their learning and the value of their 

achievements 

• To give children time to share their ideas and develop social skills 

• To allow children to develop an insight for the need to care for and look after 

equipment 

• To allow children to make decisions for themselves. It enables them to learn, 

develop and make good progress. 

 
Guidelines for the effective implementation for continuous and enhanced provision. 
Teachers and assistant teachers support children in developing their independence and 
self-confidence by providing well defined areas of interest and an orderly storage system, 
where children can have consistent access to materials and equipment. Key Vocabulary 
and questions to provoke thinking may be displayed in each of the areas and displays if 
relevant. The learning areas should regularly be reviewed and adapted to meet the needs 
of the children. There should be provision for the different starting points from which 
children develop their learning, building on what they can do. Skills will be recognised and 
built upon progressively throughout the school. 
 
Management and organization of spaces 
Classrooms and shared spaces both indoors and out will have clearly defined areas, as 
space allows, such as: 
 

• Reading Area  

• Construction Area  

• Investigation Area  

• Role Play Area  

• Arts and Crafts Area  

• Sand and Water Area 

• Woodwork Area 

• Baking Area 

• Physical Education Area 

• Mud Kitchen Area 
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Progression and Continuity in Continuous Provision 
Progression and continuity is an integral part of learning at Newton West Bay. The care of 
the resources within continuous and enhanced provision is paramount and the children in 
the Foundation Stage will be taught and encouraged to independently tidy the resources 
at the end of their play. Progression of learning will be developed through: 
 

• The resources provided;  

• Carefully planned provocations, invitations and challenges;  

• The planned learning objectives through self-initiated, teacher directed or teacher 
focused activities; 

• Differentiated questioning. 
 

Outdoor and indoor provision 
Vision for our indoor and outdoor provision 
 

• To explore, discover and investigate 

• Enjoy large scale movement 

• Develop confidence 

• Explore and experience all weathers and seasons 

• Collect and use natural resources for a specific purpose 

• Develop an understanding of our natural environment and how it changes 
 

Indoor and outdoor learning is an integral part of the play and learning provision for EYFS. 
Children will have access to the outdoor environment for both continuous provision and 
focused activities. Planning recognises that the outdoor space is an extension of the indoor 
area but also an area to provide different opportunities on a larger scale. The outdoor 
learning environment should be seen as a stimulating and inviting space, which supports 
learning across all areas of learning both Prime and Specific. Areas included are sand, 
water, digging, number, music, writing, art, small physical, large physical and climbing and 
balancing.  
 
Daily visual risk assessments are carried out to ensure the area and equipment are safe, 
this includes checking equipment, checking for litter and animal mess and that the gates 
are closed. Any issues are reported immediately to the teacher in charge and/or the site 
manager. Children have as much access to outdoors as the setting can provide. Staff will 
facilitate and extend play during outdoor provision, intervening carefully and appropriately 
to move on a child’s learning (planning in the moment). Children’s interest should be 
followed and the practitioner should support this. 
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In the event of a fire or the fire alarm sounding children will stop what they are doing 
immediately. They will then line up and be escorted to the assembly point by the staff 
member.  
 
Adults should interact with and observe children in all areas of continuous and enhanced 
provision. They should be actively involved with children in their games and activities and 
allow children opportunities to initiate their own learning intervening as appropriate. In all 
continuous and enhanced provision areas adults should be: 
 

• Talking with children in a variety of ways (conversing, discussing, questioning, 
modelling and commentating); 

• Encouraging and supporting children to find solutions to problems; 

• Extending their activities by making extra resources available and providing new 
ideas;  

• Initiating games and activities; 

• Joining in games and activities when invited by children;  

• Observing, assessing and recording;  

• Being aware of safety issues;  

• Being aware of every child’s equal right of access to a full curriculum;  

• Evaluating in order to plan appropriate resources and experiences.  
 

In these ways, adults are making positive contributions to the children’s learning through 
their play and setting up challenging situations for children to experience. 
 
Differentiation through provision and planning   
The Early Years Section aims: 
 

• To have activities suitable to all abilities so that there is challenge and pace at all 
levels.  

• To enhance provision by observing children and providing activities and 
opportunities according to the child’s needs and interests.  

• To assess where children are in the varying levels of learning, and making a 
professional judgement as to whether children are on track to achieve GLD (Good 
Level of Development) 

• To have a wide range of resources, materials and equipment at differing levels 
allowing access to continuous provision and entitlement to all children  

• To break down tasks into small achievable steps so that children can achieve 
success at their own level of ability. 
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 سياسة توفير المرحلة التأسيسية للسنوات المبكرة 23-2022

 
 مهمتنا 

القدرات. من خالل القيام بذلك ، نهدف إىل  نحن نهدف إىل توفير أعىل جودة ممكنة من التعليم للطالب من جميع 
ز األكاديمي ، واالستمتاع بالتنوع اإلبداعي ، وتطوير مهارات التفكير  ي عىل تحقيق التمير تشجيع كل طالب بشكل إيجاب 
ز  ز مسؤولير ز مدى الحياة ومواطنير  .النقدي ، وأن يصبحوا متعلمير
 

ي بيئة آمنة 
. سنوفر ونحافظ عىل جو لتحقيق ذلك ، سنوفر تعليما متنوعا فز ز ي والتحفير

وداعمة تعزز االنضباط الذاب 
اكة مع موظفينا وطالبنا وأولياء   ز ومتطورين. سنعمل بالشر هادئ وثقة ورعاية حيث يكون التدريس والتعلم هادفير
 .األمور والمجتمع األوسع لتحقيق رؤيتنا
 
 
 هدف

 
ي ، نخطط لبيئة ي الخليج الغرب 

ي مدرسة نيوتن الدولية فز
ي الداخل والخارج ، تشجع عىل اتخاذ موقف  فز

تعليمية ، فز
ي منه األطفال والعالم 

ي تعكس كل من المجتمع الذي يأب 
ي تجاه التعلم. نحن نستخدم المواد والمعدات الت  إيجاب 
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ي يبدأها األطفال. نحن نشجع األطفال عىل اختي
ي يقودها الكبار واألنشطة الت 

ز األنشطة الت  ار  األوسع. هناك مزي    ج بير
 .األنشطة المعروضة بأنفسهم ، ألننا نعتقد أن هذا يشجع التعلم المستقل
 
 
 طبيعة التوفير المستمر والمعزز 

 
ي مناطق محددة جيدا ، مع نظام تخزين 

التوفير المستمر والمعزز هو الوصول إىل الموارد المصنفة بوضوح أو المرئية فز
ي  منظم ، حيث يتمتع األطفال بوصول ثابت إىل المواد 

والمعدات واألنشطة لتمكينهم من التعلم. هدفنا الرئيسي فز
ات تعليمية غنية ومحفزة. يجب أن تكون البيئة جيدة التخطيط   نيوتن ويست باي هو أن يتمتع األطفال بخي 
 :والتنظيم الجيد. يوفر هيكال للتدريس يمكن لألطفال من خالله االستكشاف والتجربة والتخطيط. أهداف تعليمنا هي 
 
 

 تعزيز المواقف اإليجابية تجاه التعلم •

ز ويتحملون مسؤولية تعلمهم • ز مستقلير ز األطفال من أن يكونوا متعلمير  لتمكير

ة •  إلعطاء فرص للتجارب المباشر

 إلعطاء الفرص التخاذ الخيارات  •

 إلعطاء الفرص لتحمل المخاطر  •

ي سياق هادف  •
 إلعطاء الفرص الستخدام خيالهم فز

ةإلعطاء الفرص للعمل  • ي مجموعات صغير
بشكل مستقل ، بشكل فردي وفز  

 إلعطاء الفرص لتطوير مهارات التحدث واالستماع  •

ي تعلمهم وقيمة إنجازاتهم •
 إلعطاء األطفال الوقت الستكشاف والتفكير فز

 لمنح األطفال الوقت لمشاركة أفكارهم وتطوير المهارات االجتماعية  •

رعاية المعدات والعناية بهاللسماح لألطفال بتطوير نظرة ثاقبة للحاجة إىل  •  

 .للسماح لألطفال باتخاذ القرارات بأنفسهم. تمكنهم من التعلم والتطوير وإحراز تقدم جيد •

 .مبادئ توجيهية للتنفيذ الفعال للتوفير المستمر والمعزز
 

ي تطوير استقالليتهم وثقتهم بأنفسهم من خالل توفير 
مجاالت   يدعم المعلمون والمعلمون المساعدون األطفال فز

اهتمام محددة جيدا ونظام تخزين منظم ، حيث يمكن لألطفال الوصول المستمر إىل المواد والمعدات. يمكن عرض  
ي كل مجال من المجاالت وعرضها إذا كان ذلك مناسبا. يجب مراجعة  

المفردات واألسئلة الرئيسية إلثارة التفكير فز
ي   مجاالت التعلم بانتظام وتكييفها لتلبية احتياجات 

األطفال. يجب أن يكون هناك حكم لنقاط البداية المختلفة الت 
ي جميع  

يطور منها األطفال تعلمهم ، بناء عىل ما يمكنهم القيام به. سيتم التعرف عىل المهارات والبناء عليها تدريجيا فز
 .أنحاء المدرسة
 
 
 إدارة وتنظيم المساحات
 

ي الداخل والخارج مناطق محددة بوضوح ، حسب ما تسمح به سيكون للفصول الدراسية والمساحات 
كة فز المشي 

 :المساحة ، مثل
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  منطقة القراءة •
  منطقة البناء •

  منطقة التحقيق •

  منطقة لعب األدوار •

  منطقة الفنون والحرف اليدوية •

 منطقة الرمال والمياه •

 منطقة األعمال الخشبية •

ز  •  منطقة الخي 

بية البدنية  •  منطقة الي 

ز  •  منطقة مطبخ الطير

ي التوفير المستمر
 
 التقدم واالستمرارية ف

ي نيوتن ويست باي. إن رعاية الموارد ضمن توفير مستمر ومحسن  
يعد التقدم واالستمرارية جزءا ال يتجزأ من التعلم فز

ي المرحلة التأسيسية وتشجيعهم عىل ترتيب الموارد بشكل مستق
ي نهاية أمر بالغ األهمية وسيتم تعليم األطفال فز

ل فز
 :لعبهم. سيتم تطوير تقدم التعلم من خالل
 
 

  الموارد المقدمة؛ •
  االدعوات والتحديات المخطط لها بعناية ؛ •
ي تركز عىل المعلم ؛ •

 أهداف التعلم المخطط لها من خالل األنشطة ذاتية المبادرة أو الموجهة من المعلم أو الت 

 تحديات الفروقات الفرديه  •
 

ي وداخلي   توفير خارج 
 
ي  نا الداخىلي والخارج   رؤية لتوفير

 

 لالستكشاف واالكتشاف والتحقيق  •
 استمتع بحركة واسعة النطاق  •
 تطوير الثقة •
 استكشف واختي  جميع األحوال الجوية والمواسم  •

ز  •  جمع واستخدام الموارد الطبيعية لغرض معير
 تطوير فهم بيئتنا الطبيعية وكيف تتغير  •

 
ي  جزءا ال يتجزأ من توفير اللعب والتعلم ليعد التعلم الداخىلي والخارج   EYFS.   سيتمكن األطفال من الوصول إىل البيئة

كزة. يدرك التخطيط أن المساحة الخارجية هي امتداد للمنطقة  الخارجية لكل من التوفير المستمر واألنشطة المر 
ي الهواء الطلق الداخلية ولكنها أيضا منطقة لتوفير فرص مختلفة عىل نطاق أوسع. يجب أن ينظر إىل

 بيئة التعلم فز
ي جميع مجاالت التعلم عىل حد سواء  و. المناطق المدرجة هي 

ي تدعم التعلم فز
عىل أنها مساحة محفزة وجذابة ، والت 

ة والتسلق والتوازن.  ة والمادية الكبير   الرمل والماء والحفر والعدد والموسيق  والكتابة والفن والمادية الصغير
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ات يومية للمخاطر البرصية لضمان سالمة المنطقة والمعدات ، وهذا يشمل فحص المعدات ،  يتم إجراء تقييم
والتحقق من القمامة وفوضز الحيوانات وإغالق البوابات. يتم اإلبالغ عن أي مشاكل عىل الفور إىل المعلم المسؤول و 

ن يوفره اإلعداد. سيقوم الموظفون  أو مدير الموقع. يمكن لألطفال الوصول إىل الهواء الطلق بقدر ما يمكن أ / 
ي تعلم الطفل 

ي الهواء الطلق ، والتدخل بعناية وبشكل مناسب للتحرك فز
بتسهيل وتمديد اللعب أثناء التوفير فز

(. يجب اتباع اهتمام األطفال ويجب عىل الممارس دعم ذلك ي الوقت الحاىلي
 .)التخطيط فز

 
 
 

ي حالة نشوب حريق أو إنذار الحريق ، سيوقف ا
ألطفال ما يفعلونه عىل الفور. ثم يصطفون ويرافقهم الموظف إىل فز

  نقطة التجمع. 
 
ي جميع مجاالت التوفير المستمر والمعزز. يجب أن يشاركوا  

ز التفاعل مع األطفال ومراقبتهم فز يجب عىل البالغير
ي ألعابهم وأنشطتهم وأن يتيحوا لألطفال فرصا لبدء تعلمهم الخاص با

لتدخل حسب االقتضاء. بنشاط مع األطفال فز
ي جميع مجاالت التوفير المستمرة والمعززة ، يجب أن يكون البالغون

 :فز
 

 التحدث مع األطفال بطرق متنوعة )التحدث والمناقشة واالستجواب والنمذجة والتعليق( ؛  •

 تشجيع األطفال ودعمهم إليجاد حلول للمشاكل؛  •
وتقديم أفكار جديدة ؛توسيع أنشطتها من خالل توفير موارد إضافية  •   
 بدء األلعاب واألنشطة ؛  •
  االنضمام إىل األلعاب واألنشطة عند دعوة األطفال ؛ •
  المراقبة والتقييم والتسجيل؛ •

  إدراك قضايا السالمة ؛ •
ي الوصول إىل منهج دراسي كامل ؛ •

  إدراك حق كل طفل المتساوي فز
ات المناسبة.  •   التقييم من أجل تخطيط الموارد والخي 

 
ي تعلم األطفال من خالل لعبهم وإعداد مواقف صعبة لألطفال  ب

هذه الطرق ، يقدم البالغون مساهمات إيجابية فز
 .لتجربتها
 
 
  التمايز من خالل التوفير والتخطيط 
 
 :يهدف قسم السنوات المبكرة إىل
 

المستويات. أن يكون لدينا أنشطة مناسبة لجميع القدرات بحيث يكون هناك تحد وشعة عىل جميع  •   
  تعزيز التوفير من خالل مراقبة األطفال وتوفير األنشطة والفرص وفقا الحتياجات الطفل واهتماماته.  •
•  

ي حول ما إذا كان األطفال عىل المسار  •
ي مستويات التعلم المختلفة ، وإصدار حكم مهتز

لتقييم مكان وجود األطفال فز
 (مستوى جيد من التنمية) GLD الصحيح لتحقيق

ل عىل مجموعة واسعة من الموارد والمواد والمعدات عىل مستويات مختلفة مما يسمح بالوصول إىل التوفير الحصو  •
  واالستحقاق المستمر لجميع األطفال

ة قابلة للتحقيق حت  يتمكن األطفال من تحقيق النجاح عىل مستوى قدراتهم •  .لتقسيم المهام إىل خطوات صغير
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