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Message From
the Head of School 
Dear GISC parents and students, 
 
What an exciting few weeks we have had at GISC!  Despite the worldwide supply chain 
complications, we are READY! Our building passed its Ministry inspection earlier this month 
thanks to the heroic effort of our operations and purchasing teams. Our GISC staff will move 
onto the new campus before the end of the month, and our Grand Opening Event is now 
finally scheduled for Sunday, June 19! We are hopeful that a founding family member of 
GEMS Worldwide will be our special guest! We will also open the campus to scheduled 
parent tours the remainder of the week, and we will host a Student Meet and Greet on 
Saturday, June 25. We will have two separate sessions, one for primary (AM) and one for 
secondary (PM). 
 
Enrolled parent tours on June 20-23 will be scheduled via a sign-up through our PRE office 
and you will receive your personal invitation next week. Students (G1 – 8) will also receive an 
invitation to the Student Day scheduled for Saturday, June 25. We can’t wait to see all of 
you and welcome you to your new home! 
 
GISC is proud to announce its membership in the United Nations Global Schools Program 
(supporting UN Sustainable Development Goals), and we have also recently gained affiliate 
membership in NESA (Near East South Asia Council of Schools). The Near East South Asia 
Council of Overseas Schools is a non-profit association of private, independent American/ 
International schools serving students and their families in North Africa, the Middle East and 
South Asia. 

Technology Updates 
Switch Plus, our local Apple vendor, 
has also agreed to give GISC 
community discounts at all Switch 
Plus locations as follows, valid until 
June 30th, 2022. Better rates will be 
provided in July according to the 
Back to School program:

- 5% discount on iPhone 
- 7% discount on iPad and Mac 
- 10% discount on accessories 
 
Switch Plus also has an excellent 
reputation for service. 

In preparation for being Egypt’s very first 
Apple Distinguished School, we remind you 
of the student BYOD requirement of iPads in 
G2 – 5 and MacBook Air in G6 – 8. All 
teachers will complete Apple Certified 
Teacher training in our first year! 
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Discounts will not be applicable without the 
first installments receipts
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Introducing Our GISC
Teachers

We have worked around the world and are about to teach on our fourth continent! This 
is such an amazing world with even more amazing people, and we are eager to 
experience Egypt as a local. It is you that we are excited to learn from and we will 
reciprocate that with your amazing children! Ms. Anina.

My name is Anina, from Slovakia, and I am the brains and looks of this teaching team! I 
am a PYP educator with 12 years of experience from early years to grade 2. 
I hold a Masters of Education in Advanced Teaching Grades K-8 and Egypt will be my 9th 
country to live in. From the US to Slovakia to the UK, Czechia, Spain, Indonesia, China and 
Cambodia. 

I speak 4 languages fluently and 2 passively, and please feel free to inquire with me 
about what they are. I look forward to helping our new GISC campus and more 
importantly, your geniuses grow to their full potential. 

Hi everyone, I am Mr. Jay, the other one! I am also an experienced PYP educator, and I 
have been teaching for 18 years, and of those, 12 have been internationally. I have lived 
everywhere Anina has except the UK and I add Portugal and Bahrain to my list. 
I am also a trained chef and hold 2 of the top 10 least paying professional degrees in the 
world, “Hospitality” and a Masters of Education, but you need to be passionate about 
both to make them careers. 

I love exploring the world one taste and country at a time and I offer up those flavors at 
Wingstation Grill, my food truck! I have currently visited 47 countries and look forward to 
exploring Egypt and the great continent of Africa. I am so excited to join you, our new 
family at GISC and can’t wait to share learning journeys with your children.

We continue to introduce to you our outstanding GISC teacher team, and this month we 
feature KG1, G1, and G4 teachers as well as our MYP English and Individuals and Societies 
teacher. Enjoy getting to know them, and we are hopeful that some of our new teachers 
will be able to join us on June 25 to meet our fabulous students! 

Jay and Anina Hinkley- A Teaching Duo
We are the Hinkleys. We are a teaching couple, one from the US and 
the other from Slovakia! We both are avid travelers and love 
experiencing the buffet of cultures that this world has dished up for 
us to enjoy. 
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I had the opportunity to live in Egypt between 2003-2005 when I studied Arabic at the 
American University in Cairo as part of my Master’s program in Middle Eastern Studies at 
the University of Arizona. During my time in Cairo, I fell in love with Egypt and her history, 
culture, and people and feel fortunate to regard this incredible country as a second 
home. I discovered my passion for teaching while at the University of Arizona where I 
taught courses in Middle Eastern history and religions for five years. Helping students 
discover their own love of learning and cultivating their sense of wonder for the world 
around them is what drives me to teach, whether it has been at the college level or 
teaching 6th graders in underserved communities in Tucson, Arizona. I’m so glad to be 
able to share this passion with the amazing students here at GEMS.

In addition to my Master’s in Middle Eastern Studies, I hold a Master’s in American 
Studies (history) from the University of Mississippi and received my Baccalaureate in 
European History from Vanderbilt University. When not teaching I have worked as a 
global communications officer for the Estee Lauder Corporation in New York City; 
managed a group of State Department Critical Language Scholarship recipients at Noor 
Majan Arabic Language Institute in Ibri, Oman; was a Communications Manager for 
Coptic Orphans in Fairfax, Virginia; and most recently I served as a special advisor to the 
Chairman of the National Endowment for the Humanities in Washington, D.C. 

In my free time, I enjoy reading about Mamluk History and exploring Cairo, and I’m also 
passionate about photography, travel, art, opera, and horseback riding. I also spend a lot 
of time thinking of creative ways to make history and literature engaging, accessible, and 
meaningful for my students.

Mr. Mark Voss
My name is Mark Voss, and I’m excited to be a Middle Years Program 
instructor of Individuals and Societies and English Language and 
Literature at GEMS International School Cairo. I’m very happy to be 
back in my favorite country, Egypt, and I’m thrilled to be a part of 
this wonderful educational community at GEMS. 

EVERYTHING YOU 
NEED TO KNOW!

registrar_gic@gemsedu.com

01061618302
01061618103

WEBSITE
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2022
2023

Academic Year
Calendar

Color Code

Date Detail

Back to School
Public Holiday
School Holiday
Early Dismissal

4 Sept* 
29 Sept 

6 Oct 
9-13 Oct 

27 Oct
24 Nov

18 Dec - 5 Jan
8 Jan*

26 Jan*
23 Feb 

28 Feb - 2 Mar
5 Mar

30 Mar
16-23 Apr

27 Apr*
4 May*
1 June 

26 June

First Day of Shool 
PD Half Day for Students
Armed Forces Day 
Break 
PD Half Day for Students
PD Half Day for Students
Winter Break 
Back to School 
Revolution Day
PD Half Day for Students
Break 
Back to School 
PD Half Day for Students
Break/ Coptic Easter/ Sham El Nessim/ Eid El Fitr
Sinai Liberation Day
Labor Day
PD Half Day for Students
Last Day of School
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   أعزائي أولياء األمور و طالب مدرسة جيمس الدولية

يا لها من أسابيع قليلة مثيرة قضيناها في مدرستنا! على الرغم من أزمة التجارة العالمية نحن مستعدون
 لقد اجتاز المبنى تفتيش الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر بفضل الجهد البطولي لفرق العمليات والمشتريات

لدينا

 عقد االفتتاح الكبير يوم األحد
ً
 سينتقل موظفينا إلى الحرم المدرسي الجديد قبل نهاية الشهر، ومن المقرر اآلن أخيرا

 الحرم المدرسي
ً
 19 يونيو! نأمل أن يكون أحد أفراد العائلة المؤسسين لجيمس العالمية ضيفنا الخاص. سنفتح أيضا

 لجوالت أولياء األمور المجدولة في الفترة المتبقية من األسبوع ، وسنستضيف الطالب يوم السبت 25 يونيو و
(

ً
) و األخرى للمرحلة الثانوية (مساءا

ً
سيكون لدينا جلستان منفصلتان ، واحدة للمرحلة االبتدائية (صباحا

      سيتم جدولة جوالت أولياء األمور المسجلين في الفترة من 20 إلى 23 يونيو عبر االشتراك من خالل مكتب
 وستتلقى دعوتك الشخصية األسبوع المقبل

 .الطالب من الصف االول للصف الثامن أيضا ستصلهم دعوة لحضور يوم الطالب المقرر عقده يوم السبت 25 يونيو
ال يسعنا االنتظار لرؤيتكم جميعا والترحيب بكم في منزلكم الجديد

 مدرسة جيمس الدولية تفخر باإلعالن عن عضويتها في برنامج األمم المتحدة العالمي للمدارس (دعم أهداف األمم
 المتحدة للتنمية المستدامة)، كما حصلنا مؤخرا على عضوية انتساب في (مجلس مدارس الشرق األدنى وجنوب

 .آسيا)
 مجلس الشرق األدنى وجنوب آسيا للمدارس الخارجية هو جمعية غير ربحية للمدارس األمريكية / الدولية الخاصة 

.والمستقلة التي تخدم الطالب وأسرهم في شمال أفريقيا والشرق األوسط وجنوب آسيا

 وافقت 

 على النحو التالي:  صالحة حتى 30 يونيو 2022. سيتم
 تقديم أسعار أفضل في يوليو وفقا لبرنامج العودة

إلى المدرسة
 خصم 5٪ على اآليفون -

 خصم 7٪ على اآليباد والماك -
خصم 10٪ على اإلكسسوارات -

 يتمتع أيضا                     بسمعة ممتازة في
الخدمة
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رسالة من مديرة المدرسة

PRE 

Switch Plus
GISC

  وكيل المحلى لدينا على منح
خصومات لمجتمع

Switch Plus

BYOD

Apple

 نستعد لنكون أول مدرسة أبل متميزة في مصر ،تحديث التكنولوجيا
 نذكرك بمتطلبات أجهزة

Ipads  للصفوف من 2 إلى 5 و MacBook Air 
للصفوف من 6 إلى 8

 سيكمل جميع المعلمين تدريب المعلمين
 المعتمدين من

لن تطبق الخصومات بدون إيصاالت األقساط األولى
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مقدمة عن بعض مدرسي المدرسة
 نواصل تقديم فريق معلمي          وهذا الشهر نعرض معلمي لدينا باإلضافة إلى مدرس اللغة اإلنجليزية واألفراد

والمجتمعات في برنامج السنوات المتوسطة
 استمتع بالتعرف عليهم، ونأمل أن يتمكن بعض معلمينا الجدد من االنضمام إلينا في 25 يونيو لمقابلة طالبنا 

الرائعين

عائلة هينكليز

GISC مرحبا عائلة
 نحن هينكليز. نحن زوجان يدرسان، أحدهما من الواليات المتحدة واآلخر من سلوفاكيا.  كالنا

 مسافرون متعطشون ونحب تجربة الثقافات المتنوعة التي قدمها لنا هذا العالم لكى
 نستمتع

GISC
 KG1 و G1 و G4 

 لقد عملنا في جميع أنحاء العالم ونحن على وشك التدريس على القارة الرابعة, هذا عالم مدهش مع المزيد من
 أناس رائعون ، ونحن حريصون على تجربة مصر كمحلي. ونحن متحمسون للتعلم من طفلك المدهش و سنرد بالمثل

 على ذلك
 

أ\ أنينا
 اسمي أنينا ، من سلوفاكيا ، وأنا العقل و النظر فى هذا الفرىق, أنا معلم "بي واي بي" مع 12 عاما من الخبرة من

 السنوات المبكرة إلى سنوات الصف الثانى

 أنا حاصلة على درجة الماجستير في التربية في التدريس المتقدم من مرحلة الحضانة حتي الصف الثامن
ومصر سيكون بلدي التاسع للعيش فيه

 من الواليات المتحدة إلى سلوفاكيا إلى المملكة المتحدة والتشيك وإسبانيا وإندونيسيا والصين و
كمبوديا

 أتحدث 4 لغات بطالقة و 2 بشكل سلبي  و ال تتردد في االستفسار معي حولهم, أتطلع إلى المساعدة فى إنشاء
  الحرم المدرسى الجديد لمدرسة جيمس الدولية و األهم من ذلك إلى مساعدة العباقرة فى النمو إلى أقصى إمكاناتها

أ\جاى   
خر فى الفريق. أنا أيضا معلم "بي واي بي

ّ
   "مرحبا بالجميع ، أنا جاي, العضو اال

 هؤالء كانوا على صعيد دولى, . لقد عشت في كل مكان ذكرته أنينا
ً
 وأنا أقوم بالتدريس منذ 18 عاما. ال12 عاما

باستثناء المملكة المتحدة وأنا أضيف البرتغال والبحرين إلى القائمة
 أنا أيضا طاه مدرب وأحمل 2 من أفضل 10 أقل أجرا الشهادات المهنية في العالم فى الضيافة و ماجيستير من التعليم

 ولكن عليك أن تكون متحمسا لكليهما لتجعلهم مهن

أحب استكشاف العالم بطعم واحد وبلد واحد في كل مرة وأنا أقدم هذه النكهات في "واشنطن جريل
 شاحنة الطعام الخاصة بي لقد زرت 47 دولة و أتطلع فى أستكشاف مصر و قارة أفريقيا الكبرى. ال استطيع األنتظار 

عائلتنا الجديدة فى اإلنضمام إليكم لكى أشارك رحالت التعلم مع أطفالكم

"
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 أتيحت لي الفرصة للعيش في مصر بين عامي 2003-2005 عندما درست اللغة العربية في الجامعة األمريكية في
القاهرة كجزء من برنامج الماجستير في دراسات الشرق األوسط في جامعة أريزونا

 خالل الفترة التي قضيتها في القاهرة ، وقعت في حب مصر وتاريخها وثقافتها وشعبها وأشعر بأنني محظوظ العتبار
هذا البلد المذهل وطنا ثانيا لى

 اكتشفت شغفي بالتدريس أثناء وجودي في جامعة أريزونا حيث قمت بتدريس دورات في تاريخ الشرق األوسط
 وأديانه لمدة خمس سنوات. مساعدة الطالب على اكتشاف حبهم الخاص للتعلم وتنمية شعورهم بالدهشة للعالم

 من حولهم هو ما يدفعني إلى التدريس سواء

 كان ذلك على مستوى الكلية أو كل طالب الصف 6 في المجتمعات المحرومة في توكسون أو أريزونا. يسعدني جدا أن
أكون قادرا على مشاركة هذا الشغف مع الطالب المذهلين هنا في جيمس

 باإلضافة إلى درجة الماجستير في دراسات الشرق األوسط، أحمل درجة الماجستير في الدراسات األمريكية (التاريخ) من
جامعة ميسيسيبي وحصلت على شهادة البكالوريا في التاريخ األوروبي من جامعة فاندربيلت

  عندما لم أقم بالتدريس عملت كمسؤول اتصاالت عالمي لشركةEstee Lauder في مدينة نيويورك

 كما أدير مجموعة من الحاصلين على منحة اللغة الحرجة من وزارة الخارجية في معهد نور مجان للغة العبريه فى عمان 
 وكنت مدير اتصاالت لأليتام األقباط في فيرفاكس بوالية فرجينيا. ومؤخرا عملت مستشارا خاصا لرئيس الوقف

الوطني للعلوم اإلنسانية في واشنطن

 في وقت فراغي، أستمتع بالقراءة عن تاريخ المماليك واستكشاف القاهرة، كما أنني شغوف بالتصوير الفوتوغرافي
 والسفر والفن واألوبرا وركوب الخيل. كما أقضي الكثير من الوقت في التفكير في طرق مبتكرة لجعل التاريخ واألدب

.جذابين ويمكن الوصول إليهما وذات مغزى لطالبي

مارك فوس

 اسمي مارك فوس، وأنا متحمس ألن أكون مدرسا لبرنامج السنوات المتوسطة لألفراد
 والمجتمعات واللغة اإلنجليزية وآدابها في مدرسة جيمس الدولية بالقاهرة. أنا سعيد جدا

 بالعودة إلى بلدي المفضل مصر، ويسرني أن أكون جزءا من هذا المجتمع التعليمي الرائع في
جيمس

EVERYTHING YOU 
NEED TO KNOW!

registrar_gic@gemsedu.com

01061618302
01061618103

WEBSITE
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