Dear Parent/Guardian(s),
Let me begin by sharing some thoughts with you about our new world of distance learning. While you
may have high hopes of hours of learning on a timetable similar to the normal school day, please keep in
mind that your child is feeling just as scared and uncertain as we are. The idea of being off school for
weeks sounded awesome to them at first as they were picturing a fun time just like summer break, not
the reality of being trapped at home and not seeing their friends. Over the coming weeks you are likely
to see an increase in meltdowns, tantrums and oppositional behavior. It is normal and to be expected
under these circumstances. What children need now is to feel secure and loved. This may mean doing
the minimum of on-line learning and then spending time with them, playing board games, cooking,
reading a book, watching a movie or taking a virtual tour of a zoo online.
Don’t worry about them regressing in school. When they are back in the classroom the teachers will
meet them where they are and course correct. Our teachers are experts at this! Don’t fight with your
child if they refuse to do the work. Don’t try and make them do hours of work if they are resisting. Their
mental health is more important at this time then doing all of their lessons. Try having them do one
activity to submit and then a break. This will also enable them to be recorded as present for the day.
If you are experiencing real problems please let a teacher know.
Important information:
1) The school office will be open from 8:00am to 12:00pm from Saturday to Thursday. A limited
number of persons will be allowed on site at any one time.
2) If you need technical help please contact Mr Rasheed or Mr Riyas in person, by phone or on
it@cbsabudhabi.com and they will answer your email or ring you as soon as possible.
3) Lessons will be uploaded at 8:00am each morning. Lessons uploaded on Sunday, Monday or
Tuesday will be due in by Thursday. Lessons uploaded on Wednesday or Thursday need to be
completed by Sunday.
4) If work is submitted late you will need to notify the teacher. Teacher will not go back and check
for late submissions. Late work will only be accepted one week after the due date. After that, the
student will be marked absent and will receive a zero grade.
5) We are required to keep attendance. As your child returns work for the lesson, they will be
marked as present for that day. If they complete work after the day stated above, they will be
marked absent. There is no need for you to contact the teacher to tell them your child is present
as they will know when the work is submitted.
6) All submissions with marks allocated will count towards the End of Year Report.
7) You may still contact your child’s teacher through Class Dojo, on Google Classroom or by email.
Teachers have set hours for working from home. They will respond to you within those times, as
soon as possible.
8) The school weekly “In Touch” newsletter, during distance learning, will be published on the
school website starting Thursday, 2nd April.

أولياء األمور األعزاء :

ا سمحوا لي أن أبدأ بمشاركة بعض األفكار معكم حول عالمنا الجديد من التعلم عن بعد .في حين قد يكون لديك آمال كبيرة في ساعات من
التعلم بناءا على جدول زمني مماثل لليوم الدراسي العادي ،يرجى أن نضع في اعتبارنا أن طفلك يشعر بالخوف وعدم اليقين كما كام هو
الحال معنا .فكرة عدم الحضور إلى المدرسة ألسابيع بدت رائعة لهم في البداية ألنها كانت تصور وقتا ممتعا تماما مثل عطلة الصيف
وليس االلتزام بالمنزل وعدم رؤية أصدقائهم  .على مدى األسابيع المقبلة من المرجح أن ترى زيادة في المشاكسات ونوبات الغضب و
االعتراض الدائم ال تقلق فإنه ألمر طبيعي و متوقع في ظل هذه الظروف الراهنة  .ما يحتاجه األطفال اآلن هو الشعور باألمان والحب.
قد يعني هذا القيام بالحد األدنى من التعلم عبر اإلنترنت و قضاء بعض الوقت معهم  ،أو لعب ألعاب الطاولة  ،أو الطهي  ،أو قراءة كتاب
 ،أو مشاهدة فيلم أو القيام بجولة افتراضية في حديقة الحيوان عبر اإلنترنت.
ال تقلق إذا كنت ترى أن طفلك تراجع قليال في الدراسة ألنهم عندما يعودون إلى الفصول الدراسية المعتادة فإن معلمينهم سيقومون
بتصحيح مسارهم التعليمي وحثهم على الرجوع إلى مستواهم المعتاد  ،معلمونا خبراء في ذلك ! ال تفتعل المشاحنات مع طفلك إذا رفض
القيام بهذا العمل .ال تحاول أن تجعلهم يقومون بساعات من العمل إذا كانوا ال يرغبون بذلك  .صحتهم النفسية أكثر أهمية في هذا الوقت
ومن ثم القيام بكل الدروس .حاول أن تجعلهم يقومون بنشاط واحد لتقديمه ثم اعطهم استراحة.حيث أن تسليمهم للواجب أو المهمة يجعلهم
مسجلين كحاضرين لذلك اليوم .
الرجاء إخطار المعلم في حال كان هناك أية مشاكل ال تستطيع حلها .
معلومات مهمة :
)1
)2
)3

)4
)5

)6
)7
)8

ظهرا من السبت إلى الخميس .وسيسمح لعدد محدود من
ستتواجد إدارة المدرسة من الساعة  8:00صبا ًحا حتى الساعة 12
ً
األشخاص التواجد في الموقع في نفس الوقت .
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة تقنية يرجى االتصال بالسيد رشيد أو السيد رياس شخصيًا أو عبر الهاتف أو على
 it@cbsabudhabi.comوسيجيبان على بريدك اإللكتروني أو يتواصالن معك في أقرب وقت ممكن.
سيتم تحميل الدروس في الساعة  8:00صبا ًحا كل صباح.يجب اتمام المهام الخاصة بالدروس التي يتم تحميلها يوم األحد أو
االثنين أو الثالثاء وتسليمها يوم الخميس أو قبل ذلك أما الدروس التي يتم تحميلها يومي األربعاء والخميس فيجب اتمام المهام
الخاصة بها يوم األحد أو قبل ذلك .
إذا تم تقديم العمل في وقت متأخر سوف تحتاج إلى إخطار المعلم .لن يعود المعلم ويتحقق من الطلبات المتأخرة .سيتم قبول
العمل المتأخر بعد أسبوع واحد فقط من تاريخ التسليم .بعد ذلك ،سيتم وضع عالمة غياب للطالب وسيحصل على درجة صفر.
نحن مطالبون بأخذ الحضور اليومي للدروس لكل طالب وسيتم احتساب الطالب حاضرا للدرس عند تسليمه المهام أو األنشطة
المقررة للدرس وفي حال تأخر الطالب عن المواعيد المذكورة للتسليم في االعلى فإنه يعتبر غائبا لذلك اليوم  ،ليس هناك حاجة
للتواصل مع المعلم العالمه أن الطالب قد قام بحضور الدرس وتسليم مهامه حيث أن المعلم سيعلم أن الطالب سلم مهمته فورا .
سيتم احتساب جميع العالمات للمهمات التي يسلمها الطالب تقرير نهاية السنة .
ال يزال بإمكانك االتصال بمعلم طفلك من خالل  Class Dojoأو على  Google Classroomأو عن طريق البريد
اإللكتروني .وقد حدد المعلمون ساعات للعمل من المنزل .سوف يستجيبون لك في تلك األوقات ،في أقرب وقت ممكن .
سيتم نشر النشرة اإلخبارية األسبوعية المدرسية ” “In Touchأثناء فترة التعلم عن بعد ،على الموقع اإللكتروني للمدرسة
ابتداءا من يوم الخميس  2أبريل.

