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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.

Welcome back after the Eid break.
As I write this, we have another survey on-going. The information we gather from these survey helps to
inform our decision making. We know that the forced ‘lock down’ situation and move to Distance Learning
has many parents concerned for the mental health and well-being of their children. In an effort to support
our families we will be conducting ‘Pastoral Care” meetings with students commencing on Sunday 14 th
June. All students will be invited to meet with their Homeroom (secondary) or Class (primary) teacher once
a week for three weeks. This meeting will provide them with an opportunity to talk about and share their
thoughts and feelings. The themes for the meetings will be – Week 1 “The changes in your life since the
COVID19 pandemic”, Week 2 “The good and bad points of Distance Learning” and Week 3 “What might be
happening in Term 1”. We strongly encourage you to ensure that your child/ren takes this opportunity to
express their thoughts and feeling and hear how their friends and peers are also feeling. This is a process
that we believe is important to promoting good mental health and well-being.
We are still finding that there is some confusion around the new terms that are part of our daily language
since the beginning of COVID19. I hope that I can clear some of this up for you from the perspective of the
Creative British School.
Distance Learning - All students have been receiving their continuing education in the comfort of their
home, via Distance Learning, rather than sitting in a classroom at school.
On-line lessons – The Creative British School chose for teachers to deliver lessons using the Google
Classroom platform for on-line lessons. Teachers post a lesson containing information relevant to the topic
for the lesson and set a work assignment or quiz etc., to be completed and submitted on-line. The benefit
of this process is that it allows families to determine their own schedule, thereby not disadvantaging
families who do not have one devise per child or where parents are unable to supervise their child/ren
until after work hours.
Live lessons or live streaming – In this process the lesson is taught by the teacher and all students in that
class must be present on –line at that time. This would require all students to be on-line for the regular
school hours so that the usual school timetable can be followed. This would be necessary for the school to
ensure that all teachers are available at the correct time to present the lesson. It would only work if all
children had their own device and a separate room in which to work. Parents would need to be available to
constantly monitor student engagement/participation in the lesson as the teacher would be unable to

attend to behavioural issues. Many schools who started with this process have found it too difficult, and
changed to the process that we use – on-line lessons.
We have received some feedback from parents who feel that live lessons or live streaming would be a
better option than what we are doing. As explained above it is not a viable option for our school but we are
investigating the possibility of some ‘live tutorials’, should distance learning continue without schools reopening in Term 1. It does require a lot of additional work to the timetable.
Fun challenges/competitions for the children:
ADNOC STEM @ HOME
As the world grapples with the current pandemic, one truth is becoming clear: science, technology,
engineering and math (STEM) are more important than ever. ADNOC are always looking for ways to
empower people - especially youth - through STEM.
To help young people continue to stretch their minds and have fun while at home, they’ve developed
the ADNOC STEM @ HOME program. It’s a free online STEM enrichment program for youth, ages 7-16.
Each week, they release new STEM challenges that can be completed using resources easily available at
home.
HOW ADNOC STEM @ HOME WORKS
1.

Visit their Facebook page: https://www.facebook.com/groups/adnocstem.

2.

New challenges are posted weekly.

4.

Parents can submit their child’s projects via the online submission form.

5.

All students that submit a challenge solution will get a program certificate.

·
ADNOC STEM @ HOME Weekly Challenges (ongoing): Join our Facebook group, English WhatsApp
Group or Arabic WhatsApp Group to receive our weekly challenges now.
·
ADNOC STEM @ HOME Digital Oil Rig Challenge in Minecraft (launching end of June) and Summer
Camps (12 July - 20 August): Register here.
All of their science, technology, engineering and math challenges and camps come with easy-to-use guides
and can be completed using resources readily available at home.
Students of the Week:
My sincerest apology to Reim in 9G whose name I did not include in the newsletter on the 14 th May. She
received a certificate for her work in Biology.
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.
Emaan Fahad 6G2, Mohammed Mahmoud Babkir.8B2, Abdul Malik Awni 6B1, Ahsan Farooq 7B2,
Reim Mahmoud 9G (again), Shafaa Salah 7G1, Muwafak Muhamad 6B2 and Maryam Ahmad 8G
Congratulations also to these are the primary students who have been recognised for their great work last
week;
KG 1A Urba Adil
KG 1B Begad Ahmed
KG 2A Mays Ashraf
KG 2B Abdullah Maher
KG2C Svetlana Makenzi

1A
2A
3A
4A
5B

Hayat Salim
Ahsan Shabbir
Rama Badr
Musfirah Arsalan
Hasnain Farooq

1B Haya B M
2B Enjy Suliman
3B Syeda Zainab
4B Umra Adil
5G Rafeef Kassab

3C Saif Naser
4C Gana Sherif

Warmest Regards
Ms Toni

Dear Parents,

Due to the COVID-19 pandemic the whole world is facing issues of loss and grief. Grief is so hard to deal with
and at some time or other you will be faced with questions about dying from your children. Children deserve
honest answers, but as adults, we get worried about saying the wrong thing. Whether the loss is a
grandparent, a parent, a classmate or even a pet, the grieving process can be difficult and every child will
grieve in his/her own way. So this week am going to discuss how you could help your children to cope with
grief and loss.

Talking about death and dying isn’t easy when you feel you don’t have the answers. But trying is far better
than ignoring the question and you are letting the child know that it is okay to ask. Children are never too
young to talk about death and dying. Talk about death as a part of life and how life and death go together.

One of the most important concepts for a grieving child or teen to understand is whatever their feelings are,
it is okay and is expected. We should try to normalize what children and teens are feeling and let them know
that this is a journey and process that will take time to heal. The only way to get through the grief process is
by experiencing those feelings, even though they are uncomfortable.
You cannot stop children feeling sad, but you can support them by listening and talking. Even if you don’t
know what to say, it is better to address the subject than ignore it. Children will know if you try to hide the
truth from them. Try to involve children in family activities, including attending funerals if they want to. It’s
an opportunity for them to say goodbye to their loved ones.

Some General Tips to Support children of all ages:
 Be

simple and straightforward: It is better that a person close to the child should be delivering the news to

the child even if that person is a parent who is also grieving. It is okay if the parent delivering the news is sad
or crying, but it shouldn’t be so much that she/he doesn’t have control over their emotions, as this might
frighten a child who is already in a scary and difficult situation, even more.

 There

is no perfect time to share the news with children. But keep in mind that the child should not be

hearing the news unexpectedly from another source or just walk into a situation where people are standing
and crying. This could be scary and shocking for the child.
 Try

to understand the common grief reactions like decreased appetite, difficulty sleeping, difficulty in

concentrating, increased sadness, and social withdrawal. Children sometimes also feel anger toward the
deceased for leaving them.
 Try

to use direct words such as “death,” “die,” or “dying” in your conversations and avoid terms like “they

went away”, “gone,” “we lost him”,” “they are sleeping,” “departed,” and “passed away.” Such terms are
abstract and may be confusing, especially for younger children.
 Encourage

children to express their feelings: Express your own feelings in an open, calm and appropriate

way that encourages children to share their feelings and grief.
 Maintain

normal routines as much as possible: Grief takes time but children feels good when regular

routines are followed and they know that life goes on.
 Be brief and patient: Remember that you may have to answer the same question multiple times and repeat

the answers patiently to ensure proper understanding. Expressions of care recognize that the loss matters.
 Memorialize the person who died: Remembering is part of grieving and part of healing. This can be as simple

as sharing memories of the person who died or bringing up the name of the person who died so that your
child knows it’s okay to talk about and remember that person. It is important to keep photos around, too.
While your first priority may be to protect and comfort your children, you need to be generous with our own
self-care and get help when you need it. If you are parenting or supporting a grieving child, one of the best
ways to help is to ensure that you are taking care of yourself, too. If needed, get support and by doing so
you are being a role model for your children on the ways to take care of themselves. Knowing that you also
have support will reassure them and allow you to have the energy and presence to be there for them. Be
prepared to accept help from friends, relatives and, if necessary, mental health professionals.
Stay home and Stay Safe
Regards,
Suhana
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ً
تذكر دائما  :مع كل موقع ر
أوال للتأكد من أنهم ر ن
اضي عن المحتوى من وجهة نظر ثقافية
نوص أولياء األمور بمعاينته
نقتحه ،
ي
واجتماعية .
.مرحبا بكم مرة أخرى بعد عطلة العيد
ر
الت تصلنا من خاللها تساعدنا عىل اتخاذ القرار يف الخطوات
أثناء
كتابت لهذه النشة قمت بمشاركة استبان آخر معكم والموعلومات ي
ي
المقبلة  .ونحن نعلم المفروض علينا جميعا من االلتام بالبيت والتعلم عن بعد يجعل أولياء األمور قلقي عىل صحة أبنائهم النفسية و
مرن
بحماولة منا لدعم أولياء األمور سنقوم بعقد لقاءات ر
عت االنتنت مع الطالب حيث سيدعو معلم الصف ( للصفوف االبتدائية ) أو ر ي
الصف ( للصفوف الثانوية ) طالبه للقاءة مره واحد عىل األقل كل أسبوع خالل فتة تمتد لثالثة أسابيع وذلك ابتاءا من 0606\60\41
ه األسبوع األول "التغتات يف
وسيوفر لهم هذا االجتماع فرصة للتحدث عن أفكارهم ومشاعرهم وتبادلها .وستكون مواضيع االجتماعات ي
الثان "النقاط الجيدة والسيئة للتعلم عن بعد" واألسبوع الثالث "ما قد يحدث يف الفصل
حياتك منذ جائحة  ،"COVID19واألسبوع
ي
/
اس األول" .ونحن نشجعك بقوة عىل ضمان أن يغتنم طفلك أطفالك هذه الفرصة للتعبت عن أفكارهم و مشاعرهم و االستماع لما
الدر ي
يود أصدقاؤهم مشاركته و كيف يشعر أقرانهم أيضا .وهذه عملية نعتقد أنها مهمة لتعزيز الصحة النفسية الجيدة .
ه جزء من لغتنا اليومية منذ بداية  .COVID19آمل أن أتمكن من
الت ي
ما زلنا نجد أن هناك بعض االرتباك حول المصطلحات الجديدة ي
إيضاح بعض منها و ذلك من خالل وجهة نظر مدرستنا.
التعلم عن بعد  :ويتلق جميع الطالب تعليمهم المستمر يف راحة يف منازلهم ،عن طريق التعلم عن بعد ،بدال من الجلوس يف أحد الفصول
الدراسية يف المدرسة.
ر
ر
.
عت اإلنتنت ينش
الدروس عىل اإلنتنت  :اختارت المدرسة للمعلمي تقديم الدروس باستخدام منصة  Google Classroomللدروس ر
المعلمون ً
درسا يحتوي عىل معلومات ذات صلة بالموضوع للدرس ويقومون بتعيي مهمة عمل أو اختبار وما إىل ذلك ،ليتم إكماله وتقديمه
الت لس لديها
الزمت الخاص بها،
ه أنها تسمح لألرس بتحديد جدولها
ر
ي
وبالتاىل عدم حرمان األرس ي
ي
عت اإلنتنت .والفائدة من هذه العملية ي
ر
جهاز واحد لكل طفل أو عندما ال يتمكن أولياء األمور من اإلرساف عىل طفلهم/أطفالهم إال بعد االنتهاء من ساعات العمل الخاصة بهم.
دروس حية أو بث ر
مباش  :يف هذه العملية يتم تدري الدرس من قبل المعلم ويجب أن يكون جميع الطالب يف هذا الصف موجودين
 ( on-lineحاضين عىل سبكة االتتنت ) يف ذلك الوقت .وهذا يتطلب من جميع الطالب أن يكونوا عىل الخط لساعات الدراسة العادية
ً
الزمت المعتاد للمدرسة .وسيكون ذلك ضوريا للمدرسة لضمان توافر جميع المعلمي يف الوقت المناسب لتقديم
حت يمكن اتباع الجدول
ي
.
وينبغ أن يكون أولياء األمور متاحي لمراقبة
فيها
للعمل
منفصلة
وغرفة
به
الخاص
جهازه
طفل
كل
ل
كان
إذا
إال
الدرس .ولن ينجح ذلك
ي
الت بدأت بهذه
مشاركة الطالب يف الدرس باستمرار ألن المعلم لن يتمكن من االهتمام بالمسائل السلوكية.وهناك العديد من المدارس ي
عت اإلنتنت.
الت نستخدمها  -الدروس ر
العملية وجدت صعوبة كبتة ،وغتت ذلك إىل العملية ي
ً
ر
لقد تلقينا بعض اآلراء من أولياء األمور الذين يشعرون بأن الدروس الحية أو البث المبارس سيكون خيارا أفضل مما نقوم به .كما هو موضح
ينبغ أن يستمر التعلم عن بعد دون
أعاله فإنه لس خيارا قابال للتطبيق لمدرستنا ولكننا نحقق يف إمكانية تطبيق بعض "الدروس الحية"،
ي
المدرس.
اإلضاف للجدول
اس  .4وهو يتطلب الكثت من العمل
ي
ي
إعادة فتح المدارس يف الفصل الدر ي
تحديات ممتعة  /مسابقات لألطفال:
ADNOC STEM @ HOME
وه أن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
يف الوقت الذي يقاوم فيه العالم الوباء
ي
الحاىل ،أصبحت هناك حقيقة واحدة واضحة :ي
( )STEMأصبحت ر
ً
أكت أهمية من أي وقت مض .تبحث أدنوك دائما عن طرق لتمكي الناس  -وخاصة الشباب  -من خالل .STEM
لمساعدة الشباب عىل االستمرار يف تدريب عقولهم والتمتع أثناء وجودهم يف المتل  ،طوروا برنامج  .ADNOC STEM @ HOMEإنه
برنامج إثراء  STEM ،مجان عىل اإلنتنت للشباب الذين تتاوح أعمارهم بي  7وً 40
عاما .كل أسبوع  ،فإنه يطلق تحديات جديدة يف
ي
الت يمكن إكمالها باستخدام الموارد المتاحة بسهولة يف المتل.
والرياضيات
والهندسة
مجال العلوم والتكنولوجيا
ي

كيف يعمل : ADNOC STEM @ HOME
 -4قم بزيارة صفحة الفس بوك التالية https://www.facebook.com/groups/adnocstem. :
 -0التحديات ر
تنش أسبوعيا .
ون .
 -3يستطيع أولياء األمور تسليم مشاري ع أطفالهم ر
عت نموذج التسجيل االلكت ي
 -1كل من يقوم بتسليم اجابة التحدي سسستلم شهادة بذلك .
األسبوع الخاص بأدنوك من خالل االنضمام إىل
تستطيع التسجيل يف التحدي
ي
Facebook group, English WhatsApp Group or Arabic WhatsApp Group
·

وللتسجيل يف ADNOC STEM @ HOME Digital Oil Rig Challenge in Minecraft
ن
الذي سنطلق يف )(launching end of June) and Summer Camps (12 July - 20 August
اضغط هنا here.
تأن مع أدلة سهلة االستخدام ويمكن إكمالها باستخدام الموارد
جميع التحديات العلمية والتكنولوجية والهندسية والرياضيات والمخيمات ي
المتاحة بسهولة يف المتل.
نجوم األسبوع :
أعتذر بشدة ل  Reim in 9Gحيث لم يتم ذكر اسمها ف ر
نشة  5\41فقد تلقت شهادة تقدير عىل علمها يف األحياء .
ي
الطالب التالية أسماؤهم تم ترشيحهم من قبل معلميهم وذلك لما يقوم به الطالب من مجهود كبت يف دروسهم عن بعد ( تم ارسال شهادة
تقدير لكل واحد منهم ) و هم :
Emaan Fahad 6G2, Mohammed Mahmoud Babkir.8B2, Abdul Malik Awni 6B1, Ahsan Farooq 7B2,
Reim Mahmoud 9G (again), Shafaa Salah 7G1, Muwafak Muhamad 6B2 and Maryam Ahmad 8G
الماض
وهؤالء هم طالب المرحلة اإلبتدائية الذين قدموا أداءا رائعا األسبوع
ي
KG 1B Begad Ahmed
KG 2B Abdullah Maher
KG2C Svetlana Makenzi
1B Haya B M
2B Enjy Suliman
3B Syeda Zainab
3C Saif Naser
4B Umra Adil
4C Gana Sherif
5G Rafeef Kassab
أمنيان
مع أطيب
ي
تون
ي

KG 1A Urba Adil
KG 2A Mays Ashraf
1A Hayat Salim
2A Ahsan Shabbir
3A Rama Badr
4A Musfirah Arsalan
5B Hasnain Farooq

أولياء األمور األعزاء :
بسبب جائحة ، COVID-19يواجه العالم بأرسه قضايا فقدان وحزن .يصعب التعلم مع الحزن من الصعب جدا التعامل و يف وقت ما سوف
ر
الشء الخطأ .سواء
تواجهون أسئلة عن الموت من أطفالك .األطفال
يستحقون إجابات صادقة ،ولكن كبالغي ،نشعر بالقلق حول قول ي
ا
ً
ً
ً
كانت الخسارة جدا أو والدا أو زميًل أو حت حيوانا أليفا  ،فإن عملية الحزن قد تكون صعبة وسيحزن كل طفل بطريقته الخاصة .لذا هذا
األسبوع سأناقش كيف يمكنك مساعدة أطفالك عىل التعامل مع الحزن والخسارة.
ا
الحديث عن الموت لس سهال عندما تشعر أنك ال تملك اإلجابات ولكن المحاولة أفضل بكثت من تجاهل السؤال وأنت تدع الطفل يعرف
ً ً
ً
أنه ال بأس من طرحه .األطفال لسسوا أبدا صغارا جدا عىل الحديث عن الموت فالحديث عن الموت كونه جزء من الحياة وكيف تست الحياة
والموت معا.
واحدة من أهم المفاهيم للطفل أو المراهق الحزين هو أن يفهم أنه مهما كان شعوره فإنه مقبول من الجيد ومن المتوقع أن نحاول نطمي
طبيغ ونجعلهم يعرفون أن هذه رحلة وعملية ستستغرق بعض الوقت للشفاء .الطريقة الوحيدة
نختهم أن ما يشعرون به
األطفال وأن ر
ي
ه من خالل عملية الحزن هو من خالل تجربة تلك المشاعر ،عىل الرغم من أنها غت مريحة.
للمض ي
ي
ال يمكنك إيقاف األطفال عن الشعور بالحزن ،ولكن يمكنك دعمهم من خالل االستماع والتحدث .حت لو كنت ال تعرف ما تقوله  ،فمن
األفضل معالجة هذا الموضوع ال تجاهله .سيعرف األطفال إذا حاولت إخفاء الحقيقة عنهم .حاول رإرساك األطفال يف األنشطة العائلية ،بما
يف ذلك حضور الجنازات إذا أرادوا ذلك .إنها فرصة لهم لتوديع أحبائهم
بعض النصائح العامة لدعم األطفال من جميع األعمار:










ر
بالخت الست حت لو كان هذا الشخص
يخته
أن تكون بسيطا
ر
ومبارسا :فمن األفضل أن يكون الشخص القريب من الطفل هو من ر
ً
ينبغ أن يكون
هو أحد الوالدين الذي يشعر هو أيضا بالحزن .ال بأس إذا كان ي
يبك  ،ولكن ال ي
وىل األمر الذي يقدم األخبار حزينا أو ي
ر
ً
كثتا لدرجة أنه ال يملك السيطرة عىل عواطفه  ،ألن هذا قد يخيف الطفل الذي هو بالفعل يف وضع مخيف وصعب  ،بل أكت من
ذلك.
بغ أن يسمع األخبار بشكل غت متوقع
لس هناك وقت ي
مثاىل لمشاركة األخبار مع األطفال .ولكن ضع يف اعتبارك أن الطفل ً ال ين ي
ً
من مصدر آخر أو مجرد ر
المش يف وضع يقف فيه الناس ويبكون .قد يكون هذا مخيفا وصادما للطفل.
ي
حاول أن تفهم بعض ردود فعل الحزن الشائعة مثل انخفاض الشهية ،وصعوبة النوم ،وصعوبة يف التكت ،وزيادة الحزن،
االجتماع .األطفال يف بعض األحيان يشعرون أيضا الغضب تجاه المتوف لتكهم.
واالنسحاب
ي
حاول استخدام كلمات ر
مبارسة مثل "الموت" يف محادثاتك وتجنب مصطلحات مثل "ذهبوا" و"رحلوا" و"فقدناه" و"إنهم
نائمون" و"وافتهم المنية" .وهذه المصطلحات مجردة وقد تكون مربكة ،ال سيما بالنسبة لألطفال األصغر سنا.
حاول تشجيع األطفال عىل التعبت عن مشاعرهم :ر
عت عن مشاعرك الخاصة بطريقة منفتحة وهادئة ومناسبة تشجع األطفال
ر
عىل مشاركة مشاعرهم وحزنهم.
حافظ عىل الروتي العادي قدر اإلمكان :الحزن يستغرق وقتا ولكن األطفال يشعرون بالرضا عندما يتم اتباع األعمال الروتينية
العادية وأنهم يعرفون أن الحياة تستمر.
ً
ً
بصت لضمان الفهم السليم.
كن موجزا وصبورا :تذكر أنه قد تضطر إىل اإلجابة عىل نف السؤال عدة مرات وتكرار اإلجابات ر
احرص عىل استخدام عبارات تبي مدى حجم الخسارة وأهمية الشخص الذي خشته .
ً
توف :التذكر هو جزء من الحزن وجزء من الشفاء .يمكن أن يكون هذا بسيطا مثل مشاركة ذكريات
إحياء ذكرى الشخص الذي ي
توف حت يعرف طفلك أنه ال بأس من التحدث عن هذا الشخص وتذكره .ومن
توف أو ذكر اسم الشخص الذي ي
الشخص الذي ي
ً
المهم االحتفاظ بالصور أيضا.

يف حي أن أولويتك األوىل قد تكون حماية وراحة أطفالك ،تحتاج إىل أن تكون سخيا مع الرعاية الذاتية الخاصة بك والحصول عىل
ا
ً
ه التأكد من أنك
المساعدة عندما تكون بحاجة إليها .إذا كنت ترع أو ر ي
ترن أو تدعم طفًل حزينا  ،فإن إحدى أفضل الطرق للمساعدة ي
ً
تعتت بنفسك أيضا .إذا لزم األمر احصل عىل الدعم وبذلك تكون نموذجا ألطفالك لكيفية و طرق رعاية أنفسهم .معرفة أنه يوجد لديك
ي
ً
أيضا من يدعمك سوف تطمئنهم ويسمح لك ذلك أن يكون لديك الطاقة والقوة لتكون حاضا بالنسبة لهم .كن مستعدا لقبول المساعدة
من األصدقاء واألقارب والمهنيي يف مجال الصحة النفسية إذا لزم األمر.
ابق يف متلك وابق أمنا .
تحيان
ي
سوهانا

