18.10.2020

Dear Parents,
We would like to let you know of some new exciting developments to the teaching of our children in Early Years – KG1
and KG2, from Monday 19th October.
Each week there will be 3 live learning sessions, which you will be able to access with your child via TEAMS:
•
•
•

1 session will be live Arabic learning,
1 day will be live Mathematics learning
1 day will be live English learning

These sessions available for children to access in addition to the On-Line learning through the Sway presentations, and
the Short Burst learning videos which are also posted each week (now on Teams).
The sessions will take place as per the timetable below.
• The Nursery session will begin at 1pm and last for 15 minutes
• The Reception session will begin at 1.20pm and last for 15 minutes
Please note the timetable below for your child’s class live learning sessions:
SUNDAY

Live On-Line
Learning
sessions
Nursery KG1 –
1- 1:15pm
Reception KG 2–
1:20-1:35pm

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

KG1 B – Arabic
KG1 C – Maths
KG1 D – Maths
KG1 F – Maths

KG1 A – Arabic
KG1 C – Arabic
KG1 E – Maths

KG1 A – Maths
KG1 B – Maths
KG1 D – English
KG1 F – Arabic

KG1 A – English
KG1 C – English
KG1 E – Arabic

KG1 B – English
KG1 D – Arabic
KG1 E – English
KG1 F – English

KG2 B – Arabic
KG2 D – English
KG2 E – English
KG2 F - English

KG2 A – Arabic
KG2 C – Maths
KG2 E – Arabic
KG2 G - English

KG2 B – Maths
KG2 C – English
KG 2D – Maths
KG 2F - Arabic

KG2 A – Maths
KG2 C – Arabic
KG2 E – Maths
KG2 F – Maths
KG2 G - Maths

KG2 A – English
KG2 B – English
KG 2D – Arabic
KG 2G - Arabic

Don’t worry if you miss a session as they will be recorded and posted on Teams and Class Dojo for use at the best time
for your family. The recording will be of the teacher not the children.
There are links to the learning activities will be on Teams and via Class Dojo.
How to access Microsoft Teams

1

3

2

1
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The Team rooms are already ready to go. Why not log on now and have a look around? Your child’s school will send
you your username and password via Sims Parent APP.
How to join a Live Session

We have also created a short clip to show you how to log on to Teams.
Please click here for English version: https://youtu.be/C0NZ-UwsQBI
Please click here for Arabic version: https://youtu.be/uJRKuhroU1A

If you have any difficulties, please speak to your child’s school.

Principal
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2020/10/18
ي
السّادة الكرام أولياء أمور طلبة ّ
الروضة والتّمهيد ّ
تحيّة طيّبة ،وبعد:
ي ،وذلك ابتدا ًء من يوم االثنين الموافق  19أكتوبر
نو ّد إعالمكم ببعض التّطوير الجديد والمثير لالهتمام بخصوص تعليم طلبتنا في ّ
الروضة والتّمهيد ّ
 .2020سيكون لدينا ،أسبوعيًّا ،ثالث جلسات مباشرة باستخدام :Teams
•
•
•

جلسة مباشرة لتعلّم اللّغة العربيّة
الرياضيّات
جلسة مباشرة لتعلّم ّ
جلسة مباشرة لتعلّم اللّغة اإلنجليزيّة

ستكون هذه الجلسات متاحة ّ
سنستمر بنشر العروض التّقديميّة ( ،)Swayوالفيديوهات التّعلّميّة القصيرة
للطلبة في أيّام التّعلّم عن بُعد (في البيت) .و
ّ
أيضًا ك ّل أسبوع (بدأنا اآلن بنشرها عبر  .)Teamsوستُعقَد هذه الجلسات وفق الجدول الوارد أدناه:
•
•

ظهرا لمدّة ( )15دقيقة.
الروضة تبدأ السّاعة 1:00
جلسة ّ
ً
ظهرا لمدّة ( )15دقيقة.
ّمهيدي تبدأ السّاعة 1:20
جلسة الت
ً
ّ

ّ
االطالع على الجدول اآلتي لمعرفة مواعيد دروس ابنكم /ابنتكم المباشرة:
ويُرجى
جلسات التّعلّم
عن بُعد المباشرة
الروضة ()KG1
ّ
01:15 – 01:00

ّمهيدي
الت
ّ
()KG2
01:35 – 01:20

األحد

الثّالثاء

االثنين

الخميس

األربعاء

الروضة –B /اللّغة العربيّة
ّ
الرياضيّات
الروضةّ -C/
ّ
الرياضيّات
الروضةّ -D/
ّ
الرياضيّات
الروضةّ -F/
ّ

الروضة -A/اللّغة العربيّة
ّ
الروضة -C/اللّغة العربيّة
ّ
الرياضيّات
الروضةّ -E/
ّ

الرياضيّات
الروضةّ -A/
ّ
الرياضيّات
الروضةّ -B/
ّ
الروضة -D/اللّغة اإلنجليزيّة
ّ
الروضة -F/اللّغة العربيّة
ّ

الروضة -A/اللّغة اإلنجليزيّة
ّ
الروضة -C/اللّغة اإلنجليزيّة
ّ
الروضة -E/اللّغة العربيّة
ّ

الروضة -B/اللّغة اإلنجليزيّة
ّ
الروضة -D/اللّغة العربيّة
ّ
الروضة -E/اللّغة اإلنجليزيّة
ّ
الروضة -F/اللّغة اإلنجليزيّة
ّ

ّمهيدي -B/اللّغة العربيّة
الت
ّ
ّمهيدي-D/اللّغة اإلنجليزيّة
الت
ّ
ّمهيدي -E/اللّغة اإلنجليزيّة
الت
ّ
ّمهيدي -F/اللّغة اإلنجليزيّة
الت
ّ

ّمهيدي -A/اللّغة العربيّة
الت
ّ
الرياضيّات
الت
ّمهيديّ -C/
ّ
ّمهيدي -E/اللّغة العربيّة
الت
ّ

الرياضيّات
الت
ّمهيديّ -B/
ّ
ّمهيدي -C/اللّغة اإلنجليزيّة
الت
ّ
الرياضيّات
الت
ّمهيديّ -D/
ّ
ّمهيدي -F/اللّغة العربيّة
الت
ّ

الرياضيّات
الت
ّمهيديّ -A/
ّ
ّمهيدي -C/اللّغة العربيّة
الت
ّ
الرياضيّات
الت
ّمهيديّ -E/
ّ
الرياضيّات
الت
ّمهيديّ -F/
ّ
الرياضيّات
G
/
ّمهيدي
الت
ّ
ّ

ّمهيدي -A/اللّغة اإلنجليزيّة
الت
ّ
ّمهيدي -B/اللّغة اإلنجليزيّة
الت
ّ
ّمهيدي -D/اللّغة العربيّة
الت
ّ
ّمهيدي -G/اللّغة العربيّة
الت
ّ

ّمهيدي -G/اللّغة اإلنجليزيّة
الت
ّ

ي جلسة؛ أل ّننا سنسجّل الجلسات وننشرها على  Teamsو Class Dojo؛ ليستفيد منها أبناؤكم في الوقت المناسب
ويُرجى عدم القلق إذا فاتت أبناءكم أ ّ
بأن التّسجيل سيكون لشاشة المعلّم وليس ّ
للعائلة ،عل ًما ّ
الطالب.
صف ومعلّمة اللّغة العربيّة نشر أنشطة التّعلّم اليوميّة مصحوبة بفيديوهات قصيرة من إعداد معلّمينا .ويمكنكم الحصول عليها
وسوف تواصل معلّمة ال ّ
من خالل  Teamsأو  Class Dojoحيث ننشر روابط الوصول إلى هذه األنشطة.
كيفيّة الوصول إلى الف َِرق ()Teams
من  Sign Inأدخل بيانات حساب ابنك الّتي حصل عليها من
األكاديميّة أو باستخدام حساب العمل( .وبهذه الطّريقة يدخل ال ّ
طلبة
إلى  Teamsعند استخدام التّابلت في األكاديميّة)

انقر على  ،Office.comث ّم Sign In
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ً
جاهزا ،ويمكنكم البدء باستكشاف محتواه .وسوف ترسل األكاديميّة إليكم اسم المستخدم
إذا اتّبعتم الخطوات السّابقة ،فستجدون الفريق ( )Teamأصبح
وكلمة الدّخول من خالل ابنكم /ابنتكم ،وذلك عبر (.)Sims Parent APP
كيفيّة حضور الجلسة المباشرة
انقر على كلمة
()Join

وقد أعددنا الفيديو القصير اآلتي باللّغتين :العربيّة واإلنجليزيّة حول كيفيّة الدّخول إلى الفرق  ،Teamsوحضور الدّروس المباشرة:
ّ
لالطالع على النّسخة اإلنجليزيّة:
انقر هنا؛
https://youtu.be/C0NZ-UwsQBI

ّ
لالطالع على النّسخة العربيّة:
وانقر هنا؛

https://youtu.be/uJRKuhroU1A

ي مشكلة؛ فيرجى التّواصل مع األكاديميّة.
إذا واجهتكم أ ّ
مع أطيب التّحيّات،،،
مدير/ة األكاديميّة
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