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Term 1  

Weekly Quote 
Looking after our mental health is just as important as learning our multiplication tables. Learning will happen 

more successfully if we feel good about ourselves. 
Author unknown 

 
  أهالي التالمیذ األعزاء

 
 قد تمیلوا في هذه المرحلة إلى إنشاء جدول زمني دقیق ألطفالكم، حیث

 أن لدیكم آمال كبیرة بساعات من التعلم بما في ذلك األنشطة عبر
 اإلنترنت والتجارب العلمیة والمراجعات .

 أطفالنا خائفون كما نحن اآلن ، وهم لیسوا قادرین على سماع كل ما
 یدور حولهم فحسب ، بل یشعرون أیًضا بتوترنا المستمر وخوفنا ، وهم

 لم یختبروا شیًئا كهذا من قبل .

 على الرغم من أن فكرة عدم الذهاب إلى المدرسة لمدة 4 أسابیع قد
 تكون بدت رائعة  في البدایة، اال أنهم تخیلوا وقًتا ممتعًا مثل العطلة

 الصیفیة ، ولیس ما حصل لهم في الحقیقة من وجوب البقاء في المنزل
 وعدم رؤیة أصدقائهم .

 ستزداد المشاكل السلوكیة لدى أطفالكم خالل األسابیع القلیلة القادمة ،
 سواء كان ذلك خوفًا أو غضبًا أو احتجاجًا على عدم قدرتهم على فعل

  األشیاء بشكل طبیعي ، سیحدث ذلك .

 سنرى المزید من نوبات الغضب والسلوكیات المعارضة في األسابیع
 المقبلة ، هذا أمر طبیعي ومتوقع في هذه الظروف، ما یحتاجه األطفال

 اآلن هو الشعور بالراحة والحب ، هم بحاجة للشعور بأن كل شيء
 سیكون على ما یرام ،  وهذا ممكن أن یتطلب تمزیق جدولك الزمني

 وإشعار أطفالكم بالحب أكثر .

 
Dear Parents 

 
At this point you may be tempted to create an accurate 
schedule for your children, as you have high hopes for 
hours of learning including online activities, science 
experiments, and reviews 

 
Our children are as afraid as we are now, and they are not 
only able to hear everything that is going on around them, 
they also feel our constant tension and fear, and they have 
never experienced anything like this before 

 
Although the idea of not going to school for 4 weeks may 
have sounded great at the time, they imagined it to be a fun 
time like a summer vacation, not really what happened to 
them from staying at home and not seeing their friends 

 
Your children's behavioural problems will increase over the 
next few weeks, whether it is fear, anger, or a protest 
against their inability to do things normally. This will surely 
happen 

  
We will see more episodes of anger and oppositional 
behaviors in the coming weeks, this is normal and expected 
in these circumstances, what children need now is a feeling 
of comfort and love, they need to feel that everything will 



 قوموا بنشاطات ممتعة معهم مثل لعب الورق ، الرسم ، الغناء ، األشغال
 الیدویه ، الطبخ والخبز او مشاهدة األفالم ال تقلقوا بشأن تأخرهم في

 المدرسة ، كل األطفال في هذا المركب وكل شيء سیكون على ما یرام.

 عندما نعود إلى المدرسة ، سنقوم جمیعًا بتصحیح المسار ونلتقي بهم
  أینما كانوا ، المعلمون خبراء في هذا الموضوع!

 إبتعدوا عن المعارك مع أطفالكم ألنهم ال یریدون أن یقوموا بالواجبات
 المدرسیة ، ال تصرخوا على أطفالكم لعدم إتباعهم البرنامج الذي

 حددتموه لهم ، ال تجبروهم على قضاء ساعتین في التعلم إذا لم یرغبوا
 في ذلك.

 الفكرة التي نرید أن نوصلها ، هي ما یلي :

  في النهایة ، الصحة النفسیة والعقلیة ألطفالنا أكثر أهمیة من مهاراتهم
 األكادیمیة ما سیبقى في ذاكرتهم عن هذه الفترة اإلستثنائیة لیس ما

 درسوه إنما ما عاشوه وشعروا به في هذه التجربة.

  فكروا في هذا األمر كل یوم .

 ابقوا آمنین

  

 

be fine, and this may require tearing up your schedule and 
notifying your children of loving them, as this is more 
important 

 
Do fun activities with them such as playing cards, drawing, 
singing, handicrafts, cooking, baking or watching movies. 
Don't worry about being late in school, all children are in 
this boat and everything will be fine 

 
When we return to school, we will all correct the path and 
meet the children wherever they are. The teachers are 
experts on this topic 

 
Avoid fights with your children because they do not want to 
do homework, do not shout at your children for not 
following the program you have set for them, do not force 
them to spend two hours learning if they do not want to 

 
The idea that we want to communicate, is the following 

 
In the end, the mental and mental health of our children is  
more important than their academic skills. What will remain 
in their memories about this exceptional period is not what 
they studied, but what they lived and felt in these 
experiences 

 
Think about this every day  

 
Stay safe 

 
 

  المواقع التعلیمیة :
 
 

Active كما تعلمون أن مدرستنا تستخدم بعض المواقع التعلیمیه مثل 
 Learn (Abacus & bug club لدعم القراءة باللغة اإلنجلیزیة

 وتطویر المهارات الریاضیة  وموقع برافو برافو لتعلم اللغه العربیه  .
 

 ولكن بعض أولیاء األمور ما زالوا یریدون المزید. لهذا فقد شاركت
 السیدة هدیل مشكورة، هذا الموقع ، منصة عصافیر، وهو موقع
 إلكتروني فیه قصص مصورة ومقروءة تناسب جمیع االعمار .

 
 یستطیع الطالب استخدام هذه المنصه  بشكل مجاني حتى انتهاء فترة
 التعلم عن بعد، المنصة رائعة و فیها العدید من القصص المكتوبة أو

 المسجلة صوتًیا باإلضافة ألسئلة عن القصة عند االنتهاء منها.
 

  كما انها مفیدة جًدا للطالب إلثراء المعجم العربي لدیهم.
 

  كما و تشمل المنصة موارد للناطقین بغیر العربیة.
 

 
Educational sites 

 
As you know, our school uses some educational sites such 
as the Active Learn (Abacus & bug club) to support reading 
in English and to develop mathematical skills. We also use 
Bravo Bravo site to reinforce learning the Arabic Language 

 
However, some parents have asked for more resources. 
 
Miss Hadeel  has found a reading site for those who want to 
extend beyond school work. It is Asfeer platform, it is a 
website for comics and stories suitable for all ages. 
Students can use this platform free of charge until the end of 
the distance learning period, the platform is great and has 
many written and audio stories, as well as exercises to go 
with that. 



 
 واْلَجمیل أن جمیع اإلرشادات موجودة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة حتى

 یتمكن أولیاء أمور غیر العرب من القراءة وفهم المحتوى.
 

www.3asafeer.com: یمكنكم تصفح المنصة من خالل هذا الموقع 
 

 شكرا سیدة هدیل على مبادرتك!

It is very useful for students to enrich their Arabic 
vocabulary. It is also suitable for non-Arabic speakers. All 
instructions are available in both Arabic and English Parents 
can browse the platform through this website: 
www.3asafeer.com 
 
Thank you Ms. Hadeel! 
 

 
  الرسوم الدراسیة

 
 الرجاء الضغط على الرابط ادناه لالطالع على التعمیم المرسل من

  دائرة التعلیم والمعرفة حول األسبوع الثاني من التعلم عن بعد.
 
 

https://drive.google.com/open?id=1ud9xVJsqe5vust
Mti1DtTVonGBUszZty 
 

 

 
ADEK circular to parents 
 
Please go on the link below to access ADEK circular to 
parents for Week 2 of Distance Learning. 
 

 
https://drive.google.com/open?id=1pZsPwmIteud62
rRitbh1q051xr-fkUwL 
 

 
 

 ساعات عمل المعلمین
 

 یرجى مالحظة أن ساعات عمل المعلمین بین 8:00 صباًحا و 2:00
 مساًء كل یوم. خالل هذا الوقت ، سیعقد المعلمون دروًسا مباشرة والرد
 على استفساراتك عبر رسائل البرید اإللكتروني. نظًرا ألن هذه ظروف

 غیر مسبوقة ، سیتحقق المعلمون من رسائل البرید اإللكتروني مرة
 واحدة في المساء ، ومع ذلك ، فإنهم سوف یردون على االستفسارات

 خالل ساعات العمل المعتمدة ما لم تكن مسألة عاجلة. نحن نقدر تفهمك
 لمنح المعلمین الیوم التالي للرد على استفساراتك. یرجى تفهم أن جمیع

 مدرسینا یعملون بعد الساعات المحددة للتخطیط وتصمیم الدروس
 وإنشاء الموارد وإعطاء مالحظات الطالب. نظًرا ألن التعلم عبر

 اإلنترنت هو نظام أساسي جدید ، فإن هذا یستغرق وقًتا أطول بكثیر من
 ساعات العمل الحالیة للمعلمین.

 

 
Teachers Office Hours 
 
Please note that teachers office hours are between 8:00 
am and 2:00 pm everyday. During this time, teachers 
will be holding live classes and responding to your 
queries through emails. As these are unprecedented 
times, teachers will check emails once in the evening, 
however, they will respond to queries during the active 
working hours unless it is of urgent matter. We 
appreciate your understanding in giving the teachers 
the next day to respond to your queries. Please 
understand that all our teachers are working beyond 
the designated hours to plan, design lessons, create 
resources, and give students’ feedback. As online 
learning is a new platform, this takes time much 
beyond the current working hours of the teachers.  
 

 
 

 تقدیم عمل الطالب وتعلیقات المعلمین
 

 للحد من عبء عمل الطالب ، قمنا بتبسیط متطلبات تقدیم المهام. من
 المهم أن یتم تقدیم المهام في الوقت المحدد. أوًال ، كما سبق واجبنا على

Student Work Submission and Teachers’ Feedback  
 
To reduce student workload, we streamlined our 
assignment submission requirements. It is important 
though that assignments are submitted on a timely 
basis. For one, completing a week’s assignment all at 

http://www.3asafeer.com/
http://www.3asafeer.com/
https://drive.google.com/open?id=1ud9xVJsqe5vustMti1DtTVonGBUszZty
https://drive.google.com/open?id=1ud9xVJsqe5vustMti1DtTVonGBUszZty
https://drive.google.com/open?id=1pZsPwmIteud62rRitbh1q051xr-fkUwL
https://drive.google.com/open?id=1pZsPwmIteud62rRitbh1q051xr-fkUwL


 طلب بعض االهل، فان القیام بالواجب مرة واحدة في األسبوع، خالل
 عطلة نهایة االسبوع، غیر مجد وال یسمح للطالب بالتعلم المتدرج. انه

 یعطي الطالب المعلومات كلها مرة واحدة وهذه الطریقة أثبتت عدم
 فعالیتها. الممارسة الموزعة أو العمل شیًئا فشیًئا كل یوم له تأثیر أقوى
 على استرجاع الذاكرة. كما أنه یعطي المجال للمعلمین إعطاء التغذیة

 الراجعة للطالب ، سواء كان ذلك من خالل التغذیة الراجعة الفردیة أو
 الصف بأكمله. نحن نتفهم أن هذه أوقات صعبة وأن العائالت قد تواجه

 مواقف فریدة تتعامل معها. یرجى االتصال بمعلم طفلك حتى یتمكن من
 تقدیم الدعم  المطلوب او تقدیم تمدید وقت التسلیم.

 
 

once on the weekend is massed practice which is 
shown to have limited effect on memory retention. 
Distributed practice or working little by little every day 
has a much stronger impact on memory retrieval. It 
also makes it effective for the teachers to give 
feedback to the students, whether it is through 
individual or whole class feedback. We understand that 
these are challenging times and that families may have 
unique situations that they are dealing with. Please get 
in touch with your child’s teacher so that they can 
provide timely support to the students.  

 
 

 المناهج الدراسیة عبر اإلنترنت المصنفة حسب األولویة
 

 خالل األسبوع الذي یبدأ في 12 نیسان (أبریل) ، سیجتمع جمیع معلمینا
 لمزید من المراجعة للمناهج الدراسیة عبر اإلنترنت التي ستستمر حتى
 نهایة الفصل الدراسي. من المهم أن یتعاون أعضاء هیئة التدریس مًعا

 لتحدید أولویات األهداف األساسیة التي یجب أن یتعلمها الطالب.
 

 یضمن تحدید أولویات المناهج الدراسیة في المواد األساسیة أن الطالب
 لدیهم المعلومات األساسیة لالنتقال إلى العام المقبل على أسس صلبة

. 
 هذا عمل كبیر تقوم به الهیئة التعلیمیة. ونظًرا لاللتزام بالوقت المطلوب

 إلكمال هذه المهمة ، قد ال یكون المعلمون متاحین ولن یكون بإمكانهم
 اإلجابة الفوریة خالل األسبوع الذي یبدأ في 12 أبریل.

 

 
Prioritized Online Curriculum 
 
During the week of 12th April, all our teachers will be 
meeting to further review the online curriculum that 
will last until the end of the term. It is important that 
the faculty collaborates to prioritize the most essential 
objectives to be learned by the students. The 
prioritization of the curriculum in the core subjects will 
ensure that the students have the building blocks to 
move to the next year on solid grounds.  
This is substantial work that the faculty will be 
undertaking. Due to the time commitment required to 
complete this assignment, the teachers may not be 
available for your immediate answers during the week 
of 12th April.  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                      
  



 


