EYFS Students
Shorter Timings of the School Day and E-Learning
02.04.2020
Dear Parents
Thank you for your support during this unique and challenging time. We hope that you have enjoyed
our EYFS E-Learning activities which have been posted on our website, and daily on class dojo.
Our aim is for this E-Learning to be flexible. You can access the resources at a time which suits the
needs of your child and family circumstances. There are many exciting and engaging activities to
choose from.
Next week is the Spring Break. E-Learning will be on holiday too, but from 12 April it will once again
appear daily on our Academy Website.
From 12 April our school day will be shortened – from 08:30 until 12:00, but as usual, the resources
will be available throughout the day.
08:30
09:00
09:15 – 11:55
12:00

KG Timing
Class Dojo – Morning Welcome
Class Dojo – Short burst learning video
Website Document centre – Early Years flexible E-Learning
Class Dojo – Goodbye Message

We wish you all a very healthy and happy break from school, and look forward to seeing more Class
Dojo posts and messages of your children taking part in the fabulous learning created for them.

Warm Regards
Principal

ي القصير والت ّعلّم عن بُعد
دوام اليوم الدّراس ّ
2020/04/01

السّادة أولياء األمور الكرام
تحيّة طيّبة ،وبعد:
فإنّنا نو ّد أن نشكر لكم دعمكم خالل هذا ال ّ
صعب .ونأمل في أن تكون أنشطة التّعلّم عن بُعد
ي وال ّ
ظرف االستثنائ ّ
ي -قد نالت رضاكم
للتّعليم المب ّكرة الّتي كنّا قد نشرناها على موقع األكاديميّة وعبر كالس دوجو  Class dojoبشكل يوم ّ
وإعجابكم.
لقد سعينا إلى أن يكون التّعلّم عن بُعد مرنًا؛ إذ يمكنكم الوصول إلى مصادر التّعلّم في الوقت الّذي يناسب احتياجات
طفلكم ويالئم ظروف األسرة ،كما وفّرنا العديد من األنشطة الجذّابة والمثيرة الهتمام ال ّ
طفل والّتي يمكنكم االختيار منها.
الربيع ،وذلك ابتدا ًء من  12إبريل ،إذ سنعود إليكم بمزيد
وسوف نستأنف أنشطة التّعلّم عن بُعد فور انقضاء إجازة ّ
من األنشطة عبر موقع األكاديميّة.
ي القصير من السّاعة 08:30
وكما يظهر من الجدول أدناه ،سيت ّم
ً
اعتبارا من  12إبريل ،العمل بنظام اليوم المدرس ّ
إلى  ،12:00وكالعادة ستجدون جميع مصادر التّعلّم متاحة لال ّ
ي وقت:
طالع عليها في أ ّ
08:30
09:00
09:15 – 11:55
12:00

ي
توقيت دروس ّ
الروضة والتّمهيد ّ
ي -من خالل كالس دوجو
التّرحيب ال ّ
صباح ّ
ي القصير -من خالل كالس دوجو
الفيديو التّعلّم ّ
ي وقت
المصادر المنشورة على موقع األكاديميّة ،وستكون متاحة لكم في أ ّ
ي -من خالل كالس دوجو
تحيّة إغالق اليوم الدّراس ّ

صور
صحّة والعافية ،متطلّعين إلى أن نرى على كالس دوجو مزيدًا من المنشورات والفيديوهات وال ّ
نرجو أن تنعموا بال ّ
والرسائل الّتي توث ّق استمتاع أطفالنا بما ينجزونه من واجبات رائعة.
ّ

مع أطيب التّحيّات،،،
مدير األكاديميّة

