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Remember – with any site that we suggest, we recommend that parents preview it first to make
sure that they are happy with the content from a cultural point of view.
Thank you to all parents who followed the link to our survey about the number of lessons per week
that they could best cope with. The majority of parents opted for the smaller number of lessons,
and that (new) timetable will commence on Sunday 31st May. It will be published on Google
classroom. On the new timetable, Library lessons and PE lessons are included, but they are
ungraded and therefore optional. We feel that regular exercise is very important to every child’s
health and well-being, and more so now that they are spending so much more time indoors. If you
feel your child is spending too much time on a device, then they do not have to do these lessons. If
you would like your child constructively engaged for more time, then they can participate.

I would like now to respond generally to comments that people left on the survey –


Why don’t we have live lessons? Live lessons would not have allowed every student in our
school to continue their education as many families do not have one device per child. Also,
teachers were required to work from home and their internet connections are not always
reliable. Live lessons were conducted for some senior students (sitting Cambridge exams) in
Mathematic and English.



Work assigned on Friday and Saturday. No work should have been assigned on a Friday or
Saturday. Unfortunately it did happen a few times, but it was by accident. Remember, our
teachers are new to this whole process as well. Teachers have been given a reminder to let

students have their weekends free and encouraged also to take time out for themselves and
their families. We have reminded teachers to follow the schedule below for setting the due
date for work assignments.
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Many parents commented on how hard it is for them to help their children on top of all of their
other responsibilities and commitments, especially when they themselves don’t understand the
topic. We do understand how difficult this has been for many people and this is why we insisted
that all teachers upload a short video explanation of the days’ lesson. We are working with the
teachers constantly, to ensure that lessons are as student friendly as possible.

Earlier in the term, when teachers indicated that they were concerned about a student’s
engagement or progress, the school made an effort to call the parents and let them now.
Sometimes the problem was because of a technical issue that we were able to help resolve.
This week, based on information supplied by the teachers, a letter was sent to any parent when
their child was identified as submitting 50% or less of the work assignments for a subject.
This term, we have taken steps to mitigate the negative impact this limited participation will have
on the End of Year Report. This will not be the case if Distance Learning continues into Term 1.
These letters should be received as a positive step being taken by the school to make sure that
parents are informed, and, as a prompt to share the difficulties experienced by families so that they
make be taken into account in our forward planning.

Students have until Thursday 28th May to submit any work assignments that are overdue. After that
date, teachers will not mark/grade late assignments.

Students of the Week:
The following secondary students were nominated by a teacher to receive recognition for the great
effort that they are putting in to their distance learning. They have each been sent a certificate.
Congratulaions to - Mohammad Ahmad 8B1, Aylla Raphaelly 9G, Rawda Mohmoud 6G1, Yasmin
Ahmed 9G, Haithem Ahed 9B and Mariam Waleed 7G2.
These are the primary students who have been recognised for their great work last week;
KG 1A Mohamed Emad
KG 2A Aseel Nezar
1A Mohammed Hazem ,
2A Mostafa Moshref
3A Zaib Manha
4A Mohamed Tamer
5B Muhammad Basil

KG 1B Muhammad Ahmed
KG 2B Yassin Ehab
1B Ayesha Adnan
2B Muhammed Umar
3B Abdulla Saeed
4B Mariam Yaman Saloum
5G Zainab Bilal

KG2C Hadeel Alwatheg

3C Maheen Atif
4C Adham Hassan

Warmest Regards
Ms Toni

“Having a positive mental attitude is asking how something can be done rather than saying it can’t
be done.”
Dear Parents,
Overcoming negative thinking is one of the major struggles that we might be encountering now. I
want to share some techniques that will help everyone to think positively and to look forward for a
bright future.
 Make a Conscious Choice: You can’t get rid of negative thought patterns unless you know what they
are. Get to know your negative thinking and how it gets triggered. Only with that self-awareness
you can identify when it is happening and make a choice to shift your thoughts and perspectives in
the moment.
 Thought Stopping or Be conscious of your thoughts: As soon as you notice that negative thoughts
are starting to enter your mind, try actually say “stop!” to yourself. In order to stop negative
thoughts, first learn to just notice them and when you start noticing how many negative thoughts
you are having, simply breathe them away. You can try the old tactic of splashing your face with
water or just change the direction of your thinking. Some people like to count backward from 100
to 1. Try the one which suits you.
 Avoid triggers/Get around positive people: Minimize contacting negative people and avoiding
negative triggers can help keep you sane and positive. Negative people are not optimistic. Get
around positivity physically, through your ears and eyes. We don’t get around with people who
have cold or fever because you don’t want to get infected. In a similar manner try not to stay away
from negative people.







Practice Gratitude: Research shows that feeling grateful has a big impact on your levels of positivity
and happiness. Even when you are experiencing a challenging time in your life, you can usually find
things (even small things) to be grateful for. Noticing the things that are going well and making you
feel happy will keep you in touch with them. Keeping a gratitude journal and writing a few things in
it every day is one easy and effective way to do this.
Writing and Destroying: If your negative thoughts are linked to a specific strong emotion like fear,
anger or jealousy, try letting them all out in writing. A ‘brain dump’ of everything in your head is a
useful exercise. Those who aren’t keen on using words to express themselves, you can express
yourself in an artistic way like drawing, painting etc.
Keep Busy: By Keeping your hands and mind occupied by doing tasks like cleaning, sorting, knitting
etc. helps keep your mind off negative thoughts.
Regards
Suhana
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تذكر دائما  :مع كل موقع نقترحه  ،نوصي أولياء األمور بمعاينته أو ًلا للتأكد من أنهم راضين عن المحتوى من وجهة نظر ثقافية
واجتماعية .
شكرا لجميع أولياء الذين اتبعوا الرابط إلى استطالعنا حول عدد الدروس في األسبوع التي يمكن التعامل معها على أفضل وجه.
واختار معظم اآلباء عدد أقل من الدروس ،وسيبدأ الجدول الزمني (الجديد) يوم األحد  13مايو .وسيتم نشره على Google
 .classroomفي الجدول األسبوعي الجديد سيتم تضمين دروس المكتبة ودروس الرياضة ،ولكن لن يكون عليها درجات وبالتالي
اختيارية .ونحن نرى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مهمة جدا لصحة كل طفل ورفاهه ،وأكثر من ذلك اآلن بعد أن يقضون
المزيد من الوقت في الداخل .إذا كنت تشعر بأن طفلك يقضي الكثير من الوقت على الجهاز ،فلن يضطر إلى القيام بهذه الدروس .إذا
كنت ترغب في أن يشارك طفلك بشكل بناء لمزيد من الوقت  ،فيمكن أن يشارك.

أود اآلن أن أرد بشكل عام على التعليقات الواردة من أولياء األمور في االستطالع –


لماذا ل نحصل على دروس حية\مباشرة؟ لم تكن الدروس الحية لتسمح لكل طالب في مدرستنا بمواصلة تعليمه ألن العديد
من العائالت ليس لديها جهاز واحد لكل طفل .كما طُلب من المعلمين العمل من المنزل وال يمكن االعتماد على اتصاالت
اإلنترنت الخاصة بهم دائ ًما .وأجريت دروس حية لبعض الطالب الكبار (امتحانات كامبردج) في الرياضيات واللغة
اإلنجليزية.



الدروس المخصصة يومي الجمعة والسبت .لم يكن من الضروري تعيين أي عمل يوم الجمعة أو السبت .لسوء الحظ حدث
ذلك عدة مرات ،لكنه كان عن طريق الخطأ .تذكر أن معلمونا جدد في هذه العملية برمتها أيضا .وقد تم تذكير المعلمين
للسماح للطالب بالحصول على عطالت نهاية األسبوع دون واجبات وتشجيعهم أيضً ا على قضاء بعض الوقت ألنفسهم
وألسرهم .وقد ذ ّكرنا المعلمين باتباع الجدول الزمني أدناه لتحديد موعد استحقاق مهام العمل.
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وعلّق العديد من أولياء األمور على مدى صعوبة مساعدتهم ألطفالهم على رأس جميع مسؤولياتهم والتزاماتهم األخرى ،خاصة عندما
ال يفهمون الموضوع بأنفسهم .نحن نفهم مدى صعوبة هذا األمر بالنسبة لكثير من الناس ،ولهذا السبب نصر على أن يقوم جميع
المعلمين بتحميل شرح فيديو قصير للدرس  .نحن نعمل مع المعلمين باستمرار ،لضمان أن الدروس مفهومة للطالب قدر اإلمكان .
في وقت سابق من هذا الفصل الدراسي ،عندما أشار المعلمون إلى أنهم قلقون بشأن مشاركة الطالب أو تقدمه ،بذلت المدرسة جهدًا
لالتصال بأولياء األمور وتبليغهم في بعض األحيان كانت المشكلة بسبب مشكلة تقنية تمكنا من المساعدة في حلها.أما هذا األسبوع و
استنادا إلى المعلومات المقدمة من المعلمين ،تم إرسال رسالة إلى ولي أمر الطالب الذي تبين أن طفلهم قدم  ٪05أو أقل من الواجبات
لمادة ما .وقد اتخذنا خطوات للتخفيف من اآلثار السلبية لهذه المشاركة المحدودة على تقرير نهاية السنة .ولن يكون هذا هو الحال إذا
استمر التعلم عن بعد في الفصل الدراسي  .1وينبغي أن ترد هذه الرسائل كخطوة إيجابية تتخذها المدرسة للتأكد من إبالغ أولياء
األمور ومشاركتهم الصعوبات التي تواجهها األسر حتى تؤخذ في االعتبار في تخطيطنا للمستقبل.
الطالب لديهم حتى الخميس  82مايو لتقديم أي مهام واجبات لم يتم حلها وتسليمها .بعد ذلك التاريخ ،لن يصحح المعلمون الواجبات
المتأخرة.

نجوم األسبوع :
الطالب التالية أسماؤهم تم ترشيحهم من قبل معلميهم وذلك لما يقوم به الطالب من مجهود كبير في دروسهم عن بعد ( تم ارسال شهادة
تقدير لكل واحد منهم ) و هم :
Congratulaions to - Mohammad Ahmad 8B1, Aylla Raphaelly 9G, Rawda Mohmoud 6G1, Yasmin
Ahmed 9G, Haithem Ahed 9B and Mariam Waleed 7G2.
وهؤالء هم طالب المرحلة اإلبتدائية الذين قدموا أداءا رائعا األسبوع الماضي
KG2C Hadeel Alwatheg

3C Maheen Atif
4C Adham Hassan

KG 1B Muhammad Ahmed
KG 2B Yassin Ehab
1B Ayesha Adnan
2B Muhammed Umar
3B Abdulla Saeed
4B Mariam Yaman Saloum
5G Zainab Bilal

KG 1A Mohamed Emad
KG 2A Aseel Nezar
1A Mohammed Hazem ,
2A Mostafa Moshref
3A Zaib Manha
4A Mohamed Tamer
5B Muhammad Basil

Warmest Regards
Ms Toni

"وجود تفكير إيجابي يعني أن أسأل كيف يمكن القيام بش يء ما بدال من القول أنه ال يمكن القيام به".

أولياء ألامور ألاعزاء :
إن التغلب على التفكير الس ل لللدي لو أعد اللل ل للاعاق اللاجس ل لليي الني شد نواج ا ن أر د أن أ ل للارككم بعض التقنياق الني من ل للأساا أن س ل للاعد
الجميع على التفكير بشكل إيجابي والتطلع إلى مستقبل مشلق


عدد نمط أفكارك بوعي  :ال يمكنك التخلص من أنماط الفكل الس لللدي إال إذا كنت علف ما هي عليه .علف على تفكيرك الس لللدي وكيف يتم
تنش لليطه فقط مع لذا الوعي الذا ي يمكنك تحديد منى يحدث التفكيرالس لللدي واعطاء الخيار لنفس للك لتحو ل أفكارك ووج اق النظل في تلك
اللحظي.



التحكم بخواطلك وايقاف السلدي مناا أو أن تكون واعيي ألفكارك :بمجلد أن تالعظ أن ألافكار السلبيي بدأق تدخل عقلك ،عاول أن تقول في
"توشف!" فعليا لنفسل للك .من أجل وشف ألافكار السل لللبيي ،أوال علم مالعظي أفكارك السل لللبيي عندما تبدأ بالط ور وعندما تبدأ تالعظ كميي
ألافكار السل لللبيي الني تواج ا ببسل للاطي تنفس بعمق وتخيل ا تذلب مع كل نفس .يمكنك محاولي تقنيي شديمي عيث تقوم بلش وج ك باملاء أو
عنى مجلد محاولي غيير اتجاه تفكيرك .بعض الناس يحبون العد إلى الوراء من  155إلى  .1جلب ما َيناسبك.



تجنب ألامور الني تنشط التفكير السلدي وعاول أن تتواجد مع أناس إيجابيين  :تقليل التواصل مع أفلاد سلبيين وتجنب ألامور الني تنشط ألافكار
السلللبيي يمكن أن يسللاعد على إبقاء اللوح إلايجابيي عندكم .الناس السلللبيون لجسللوا متفاالين .يللللنا الشللعور باجيجابيي أو السلللبيي من خالل
عواس الجسم املختلفي مثل السمع أو اللؤ ي .فمثال نحن نبتعد أو نحاول عدم إلاختالط مع ألاشخاص الذين يعانون من البرد أو الحمى ألننا ال
نل د إلاصابي بالعدوى.وكذلك و بطل قي مماثلي عاول أن تبقى بعيدا عن ألاشخاص السلبيين.



الشللعور باالمتنان :تظ ل ألابحاث أن الشللعور باالمتنان له تأثير كبير على مسللتو اق إلايجابيي والسللعاد الخاصللي بك .عنى عندما نكون عاني
من وشت صلعب في عياتك ،يمكنك عاد العثور على ألا لياء (عنى ألا لياء الللغير ) لتكون ممتنا لوجودلا .مالعظي ألا لياء الني سلير على ما
يلام تجعلك شلعل بالسلعاد ومالعظي وجودلا دااما .شم بتخلليص دفرر للمذكلاق الخلخلليي وأكتب ف اا بعض ألا لياء الني شلعل باالمتنان
ل ا في كل يوم فتلم وسيلي واعد س لي وفعالي للقيام بذلك.



الكتابي  :إذا كانت أفكارك السلبيي ملتبطي بعاطفي شو ي محدد مثل الخوف أو الغضب أو الغير  ،فحاول السماح ل ا بالخلوج كل ا من خالل
الكتابي" .تفليغ ألافكار" من كل ش يء في رأسك لو ممارسي مفيد  .أولئك الذين لجسوا عل لين على استخدام الكلماق للتعبير عن أنفس م،
يمكنك التعبير عن نفسك بطل قي فنيي مثل اللسم واللسم الخ.



ابقي نفسل للك مشل للغوال :من خالل الحفاظ على يديك وعقلك منشل للغلين من خالل القيام بم ام مثل التنظيف والفلز والحياكي وما إلى ذلك
يساعد على إبقاء ألافكار السلبيي بعيد عن تفكيرك.
مع أطيب أمنياتي
سوهانا

