7th April, 2020
Dear Parents,
As we are now in our third week of Distance Learning, I would like to thank you all for your efforts in helping
your children cope with the demands now placed on them. We remain committed to providing the best
education possible for all our students. I know the demands on you, as parents, have greatly increased. We
are doing our best to help you in this respect.
I would like to explain where we are at in this journey, and the direction the school is taking.
8th to 19th March – School closed for early Spring Break. Teachers attended basic training on Google
Classroom and prepared the first 2 weeks of lessons. We looked at the requirements of our parents and
found that many families had a limited number of devices for their children to use for their schooling. With
this in mind, we asked teachers to cover all core subjects only (English, Arabic, Islamic Studies, Math,
Sciences and Social Studies), and to keep the lessons short until the students and their parents became
accustomed to the new system.
22nd to 27th March – Week 1 started. We quickly realized that some families were finding it difficult to
complete the work, while others were very happy with the Distance Learning structure. We recognized that
printing worksheets was a problem for many and so starting 5th April all lessons were to be completed online without requiring printing. Teachers started on more advanced training to allow for this to happen.
30th March to 2nd April – Week 2. We were informed that teachers would soon have to work from home. We
prepared the staff to be able to work effectively from home along with more intensive training on how to
make the lessons better. Although IGCSE and AS Level students were able to interact with their teachers, we
could see that this needed to happen for all students. All teachers were instructed to upload a video of
themselves giving the objectives of the lesson, an explanation of the learning and/or instructions of what has
to be done, starting from 5th April. Some teachers started to do this immediately. The Senior Leadership
Team started looking into what was required for interactive lessons (‘live’ sessions).
During this time we also developed a “Work from Home’ Policy, a “Distance Learning’ Policy, information for
parents on e-Safety for their children, and discussed ways to monitoring and improve attendance and
methods of Assessment and Grading for 2019-2020.
The first edition of our weekly “In Touch’ newsletter was posted on the school website on Thursday 2nd April.
This newsletter contains information and tips for the well-being of students and parents and suggestions for
on-line resources.
5th April – This week ICT, Geography, History, Accounting, Primary Library lessons began. Parents were
provided with a weekly timetable of scheduled lessons that teachers have been asked to follow.
Administration will continue to contact parents of students not completing the required amount of work, to
see how we can help.
In an effort to attend to all concerns as soon as possible and to have this time as stress-free as possible,
please contact the people listed below if you need to. We are here to help you with your challenges as much
as possible or point you in the right direction.

Let’s rally together to continue our high standard of education throughout the Distance Learning period and
beyond.
Stay safe, stay healthy.

Kind regards,
Karen Robinson

FOR QUESTIONS ABOUT….
Any concerns after initial contact with
relevant person below.
Grades 6 to 12 – IGCSE / AS situation,
student academic progress and
probation, on-line lessons and secondary
teachers’ performance.
KG to Gr 5 – primary student academic
progress and probation, on-line lessons
and primary teachers’ performance.
All Primary and Secondary Ministry
subjects, on-line lessons and Ministry
subjects teachers’ performance.
The differentiated special academic
needs for SEN /POD students.
‘In Touch’ Newsletter, Policies on
Distance Learning - staff / students,
Attendance - Secondary students.
‘In Touch’ Newsletter, Attendance Primary students, Care and well-being of
students, parents and staff.
Report cards, Transcripts, Student
records, Registration and updating family
details, IT issues with Distance Learning.
Maintenance of the school, issues with
Administration staff.
Tuition fees and payments.
Tuition fees and payments.
IT issues with Distance Learning.

WHO TO CONTACT FOR HELP
SEE
Room
The Principal,
Ms Karen Robinson
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EMAIL
principal@cbsabudhabi.com

Head of Secondary,
Mr Sami El Sayed

samish@cbsabudhabi.com

Distance Learning
Coordinator,
Head of Primary,
Mr Chris Kotze

chrisk@cbsabudhabi.com

Head of Ministry Subjects,
Ms Sarab Ramadan

sarab@cbsabudhabi.com

SENCO /PODCO,
Ms Angellah Chinyoka

podco@cbsabudhabi.com

Dean or Students,
Ms Toni Degnian
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dos@cbsabudhabi.com

School Counsellor,
Ms Suhana Akbar
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counsellor@cbsabudhabi.com

The Registrar,
Mr Rasheed Ali
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admission@cbsabudhabi.com
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registrar@cbsabudhabi.com

7

accounts@cbsabudhabi.com

7

ebrahim@cbsabudhabi.com

7

it@cbsabudhabi.com

Head of Administration,
Mr Shuhaib Delambadi,
The School Accountant,
Mr Ahmed Junaid,
Mr Ebrahim Jalaludheen,
IT Department, Mr
Muhammad Riyas

2020\4\7
أولياء االمور األعزاء :

نحن اآلن في األسبوع الثالث من التعلم عن بعد ،وأود أن أشكركم جميعا على جهودكم في مساعدة أبنائكم على مواجهة المطالب الملقاة على
عاتقهم اآلن .نحن ال نزال ملتزمين بتوفير أفضل تعليم ممكن لجميع طالبنا .نحن نعلم أن المطالب عليكم كأولياء أمور قد زادت بشكل كبير.
ونحن نبذل قصارى جهدنا لمساعدتكم في هذا الصدد.
أود أن أشرح أين نحن في هذه الرحلة ،واالتجاه الذي ستتخذه المدرسة.
من  8إلى  19مارس – أغلقت المدرسة لبدأ عطلة ربيع مبكرة  .حضر فيها المعلمون التدريب األساسي على  Google Classroomوأعدوا
أول أسبوعين من الدروس .وحاولنا دراسة ظروف وأوضاع عائالت طالبنا ووجدنا أن العديد من العائالت لديها عدد محدود من األجهزة التي
يستخدمها أبناؤهم في تعليمهم .ومع وضع ذلك في عين االعتبار ،طلبنا من المعلمين تغطية جميع المواد األساسية فقط (اللغة اإلنجليزية واللغة
العربية والتربية اإلسالمية والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية) ،وإبقاء الدروس قصيرة حتى يعتاد الطالب وأولياء أمورهم على النظام
الجديد.
 22إلى  27مارس  -بدأ األسبوع األول .سرعان ما أدركنا أن بعض األسر تجد صعوبة في إنجاز العمل ،في حين أن أسرا ً أخرى كانت سعيدة
جدا ً بهيكل التعلم عن بعد .أدركنا أن طباعة أوراق العمل كانت مشكلة بالنسبة للكثيرين  ،و ابتداءا من  5أبريل في جميع الدروس فإنه من
المقرر أن يستطيع الطالب إكمال مهامه وواجباته الكترونيا دون الحاجة إلى الطباعة .وقد بدأ المعلمون في تدريب أكثر تقد ًما للسماح بحدوث
ذلك.
من  30مارس إلى  2أبريل  -األسبوع الثاني .كنا قد أبلغنا بأنه قريبا سيتعين على المعلمين العمل من المنزل .وقد أعددنا الموظفين ليكونوا
قادرين على العمل بفعالية من المنزل إلى جانب تدريب أكثر كثافة على كيفية جعل الدروس أفضل .على الرغم من أن طالب فقط  IGCSEو
 AS Levelكانوا قادرين على التفاعل مع معلميهم  ،فقد رأينا أنه يجب أن يحدث هذا مع جميع طالبنا .وصدرت تعليمات إلى جميع المعلمين
بتحميل شريط فيديو ألنفسهم يعطي فيه لطالبه أهداف الدرس ،ويشرح تعليمات ما يجب القيام به وذلك ابتداءا من  5أبريل .وقد بدأ بعض
المعلمين القيام بذلك على الفور.وأيضا بدأ فريق اإلدارة أيضا بالنظر إلى المتطلبات التي نحتاجها لكي نضع دروسا حية يتفاعل بها الطالب مع
المعلم مباشرة .
وخالل هذا الوقت قمنا أيضًا بتطوير سياسة "العمل من المنزل" ،وسياسة "التعلم عن بعد" ،ومعلومات ألولياء األمور حول السالمة اإللكترونية
ألبنائهم  ،وناقشنا عدة سبل لمراقبة وتحسين الحضور وأساليب التقييم والدرجات للعام الحالي .2020-2019
تم تحميل اإلصدار األول من النشرة اإلخبارية األسبوعية ’“In Touchعلى موقع المدرسة يوم الخميس  2أبريل .تحتوي هذه النشرة اإلخبارية
على معلومات ونصائح عامة للطالب وأولياء األمور واقتراحات للموارد عبر اإلنترنت.
 5أبريل – في هذا األسبوع تم اضافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والجغرافيا والتاريخ والمحاسبة ودروس المكتبة للمرحلة اإلبتدائية
بدأت .وتم تزويد أولياء األمور بجدول زمني أسبوعي للدروس المقررة التي ُ
طلب من المعلمين اتباعها .ستستمر اإلدارة في التواصل مع أولياء
أمور الطالب الذين ال يكملون واجباتهم ومهامهم لمعرفة كيف يمكننا المساعدة.
في محاولة لالجابة عن جميع التساؤالت في أقرب وقت ممكن وبطريقة سلسة ومباشرة يرجى التواصل مع األشخاص المدرجة أسماؤهم أدناه
إذا كنت بحاجة إلى ذلك .نحن هنا لمساعدتك في التحديات الخاصة بك قدر اإلمكان أو توجيهك في االتجاه الصحيح.
دعونا نتعاون ونتكاتف معا لالبقاء على مستوى تعليم عال طوال فترة التعلم عن بعد وما بعدها.
أرجو أن تبقوا آمنين وبصحة جيدة .
مع أطيب التحيات
كارين روبنسون
مديرة مدرسة اإلبداع البريطانية

مع من أتواصل في المدرسة
إذا كان استفسارك يشمل ما يلي :

فتواصل مع :

أل ي مشاكل لم يتم للاا عدد التواصل مع الشخص المدني
في الجدول أدناه
الصفوف من  6لتى  12وكل مايتدلق – IGCSE / AS /
Aمن جداول وامتحانات و التقدم األكاديمي للطالب
واالختبارات المدرسية ،والكتب المدرسية والمدادلة و
مدلمي المرللة الثانوية.
الصفوف من الروضة األولى لتى الصف الخامس من
ليث  :االنضباط والكتب المدرسية واالختبارات والمدلمين
وكل ما يتدلق عاذه المرالل .
كل ما يتدلق عالمواد اإللزامية ( اللغة الدرعية والترعية
االسالمية واالجتماعيات و الترعية األخالقية ) و مدلمي
هذه المواد وذلك لكل المرالل الدراسية في المدرسة .

مديرة المدرسة  :كارين
روعنسون

كل مايخص الطالب ذو ي االلتياجات األكاديمية الخاصة.
النشرة اإلخبارية األسبوعية ’ ، ‘In Touchوتسجيل
الحضور في التدلم عن عدد لطالب المرللة الثانوية
النشرة اإلخبارية األسبوعية ’ ‘In Touchوالحضور في
التدلم عن عدد لطالب المرللة اإلعتدائية ،و الصحة النفسية
للطالب واولياء األمور والموظفين .
الشاادات المدرسية ووثائق وسجالت الطالب ،والتسجيل
وتحديث تفاصيل الدائلة  ،مشاكل تقنية في التدلم عن عدد .
صيانة المدرسة  ،مسائل تخص الموظفين اإلداريين .
للرسوم المدرسية و الدفدات المالية .
للرسوم المدرسية و الدفدات المالية .
مشكالت تقنية تخص التدلم عن عدد

غرفة
رقم

EMAIL
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principal@cbsabudhabi.com

رئيس القسم الثانو ي :
سامي السيد

samish@cbsabudhabi.com

رئيس القسم االعتدائي :
كريس كوتسو

chrisk@cbsabudhabi.com

رئيسة قسم المواد اإللزامية :
سراب رمضان

sarab@cbsabudhabi.com

أخصائية أصحاب الامم :
آنجيال
عميدة شؤون الطلبة :
توني ديجينيان

podco@cbsabudhabi.com
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dos@cbsabudhabi.com
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counsellor@cbsabudhabi.com

3

admission@cbsabudhabi.com

شديب دالمار ي
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registrar@cbsabudhabi.com

المحاسب  :ألمد جنيد
اعراهيم جالل الدين
السيد محمد رياس
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accounts@cbsabudhabi.com
ebrahim@cbsabudhabi.com
it@cbsabudhabi.com

األخاصائية االجتماعية :
سوهانا أكبر
التسجيل :
راشد علي
رئيس القسم اإلدار ي :

