
 

 

Dear Parents,  رام،أولياء األمور الك 

We hope all of you are keeping safe and well during 

these difficult times. As a precursor to the online 

learning that will commence on 22 March 2020, here 

are a few details that you need to consider. 

ً الحفاظ على سالمتكنتمنى لكم   الل هذه خ وصحتكم مجميعا

ترنت الذي سيبدأ في م عبر اإلنيللتعل اً األوقات العصيبة. تمهيد

بعض التفاصيل التي يجب  مإليكنورد ، 2020مارس  22

 .أدناه مراعاتها

1. School Support and Staff Preparedness 

We want to assure you that Merryland has been 

working closely with ADEK to facilitate the 

continuity of learning for our students. We are 

doing this by providing a high-quality online 

programme which our dedicated staff have 

organised to ensure that it is engaging, 

challenging, age relevant and culturally 

appropriate.  Our teachers are also fully prepared 

to conduct online classes, answer student 

questions, and give meaningful feedback. 

 الكوادر المدرسيةدعم المدرسة واستعداد . 1 

دائرة  تعمل عن كثب مع "ميريالند" نؤكد لكم أن نود أن

م يلتسهيل استمرارية التعل أبوظبي للتعليم والمعرفة

نقوم بذلك من خالل توفير برنامج  ، حيث أننالطالبنا

 ةالمتفاني كوادرناه تمعالي الجودة عبر اإلنترنت نظ  

ً لمختلف يتسم بالتفاعل والتحدي و بحيث يكون مالئما

ً ثقافيالمراحل العمرية  ً . كما أن معلمينا مستعدون تماما  ا

على أسئلة الطالب  والرد ،دروس عبر اإلنترنت إلقامة

 .ناجعة توجيهاتوتقديم 

2. Online Learning  

Online learning includes methodologies and 

practices that are not normally employed but offers 

scope for effective participation outside the 

classroom. Although teachers will be using 

technology, they will depend on their skills, 

experiences and expertise to make learning 

effective. Online learning is a new experience for 

most of our students who are used to face-to-face 

class interactions, and while children are quick to 

adapt to new technologies, they may require some 

time and support to get familiar with method and 

content.  

 التعلم عبر اإلنترنت. 2 

وممارسات  طرق تدريسم عبر اإلنترنت ييتضمن التعل

ولكنها توفر  في األحوال االعيتاديةال يتم استخدامها 

على وللمشاركة الفعالة خارج الفصل الدراسي.  مجاالً 

، إال أنهم المعلمين سيستخدمون التكنولوجيا الرغم من أن

لجعل  وتجاربهمى مهاراتهم وخبراتهم سيعتمدون عل

عد التعلم عبر اإلنترنت تجربة جديدة ي  و. التعلم فعاالً 

ً لمعظم طالبنا الذين اعتادوا على التفاعالت الصفية وجه  ا

مع  يتكيّفون بسرعةاألطفال . وعلى الرغم من أن لوجه

يحتاجون إلى بعض الوقت  إال أنهم قد، ت الجديدةالتقنيا

 .اهاومحتوالتعليم والدعم للتعرف على طريقة 

3. Parental Support and Supervision 

There are concerns about student wellbeing, 

solitude and lack of interaction with online learning. 

Your support to alleviate these apprehensions will 

be invaluable. It may be tedious if not impossible, 

especially for working parents to oversee their 

children’s learning all day, and this is definitely not 

 دعم وإشراف أولياء األمور. 3 

مدى ارتياح بشأن على هواجس م عبر اإلنترنت يالتعل ينطوي

 مسيكون دعمكوعليه،  ،هوالعزلة وعدم التفاعل معله،  الطالب

. من أركان نجاحه التي ال ت قّدر بثمن الهواجسللتخفيف من هذه 

بالنسبة ألولياء ، خاصةً يالً قد يكون األمر ممالً إن لم يكن مستح

من و ،م أطفالهم طوال اليومعلى تعلّ  واأن يشرفاألمور العاملين 

أولياء جميع ب ي فتََرض ،ومع ذلك ؤكد أننا ال نقصد ذلك.الم



our intention. However, all parents are expected to 

monitor their children’s learning frequently. 

ClassDojo allows parents to view assigned tasks, 

check student responses and teacher feedback, 

and communicate with teachers regarding 

students’ progress. In order to do this, all parents 

must register with ClassDojo 

 

 

 

 

To facilitate online learning, teachers will also be 

using other online platforms like LiteracyPlanet, 

Reading Eggs, I read Arabic, I start Arabic, 

Kamkalima, Heymath etc. Online live classroom 

sessions are also ready to be used on requirement 

basis, with Cisco webex. 

 

 

More importantly, online learning requires the use 

of the Internet and we are aware that children may 

be vulnerable without parental supervision. For 

further guidance on a secure online experience for 

your child, please refer to our e-Safety policy via 

this link:  

https://www.merrylandinternational.net/newsite/20

20/03/19/internetsafety/  

منصة التواصل  تيحتمراقبة تعلم أطفالهم بشكل متكرر. األمور 

 معاينة ( ألولياء األمورClassDojo كالس دوجوالمدرسية )

والتحقق من استجابات  الواجبات التي ي كّلف بها الطالب،

الطالب وتعليقات المدرسين والتواصل مع المدرسين فيما يتعلق 

يجب على  ،للقيام بذلكومن أجل الطالب. الذي يحققه تقدم الب

منصة التواصل المدرسية التسجيل في  أولياء األمورجميع 

 (ClassDojo كالس دوجو)

 

 

 اً سيستخدم المعلمون أيض ،م عبر اإلنترنتيتسهيل التعلمن أجل 

و  LiteracyPlanetمنصات أخرى عبر اإلنترنت مثل 

Reading Eggs و I read Arabic و I start Arabicو 

Kamkalima  وHeymath كما أن جلسات وما الى ذلك .

الفصل الدراسي المباشر عبر اإلنترنت جاهزة لالستخدام على 

 .Cisco webex بواسطة االحتياجأساس 

 

شبكة م عبر اإلنترنت استخدام ييتطلب التعل ،واألهم من ذلك

معرضين اإلنترنت ونحن ندرك أن األطفال قد يكونون 

. لمزيد من اإلرشادات أولياء األموردون إشراف  للخطر

 االطالع علىيرجى  ،حول تجربة آمنة على اإلنترنت لطفلك

 سياسة السالمة اإللكترونية الخاصة بنا عبر هذا الرابط:

https://www.merrylandinternational.net/newsite/202

/internetsafety/0/03/19 

4. Student Responsibility 

Online learning also requires a great deal of 

personal responsibility on the part of students. 

Hence, teachers and parents need to work 

collaboratively to encourage students to take 

ownership of and responsibility for their own 

learning. This implies that students take the 

responsibility of following a daily online school 

schedule starting at 8:00 am, Sunday to Thursday. 

Teachers will contact you if they find your child 

inactive. Moreover, students are expected to 

develop robust study habits and follow a personal 

study schedule beyond the time and space 

provided by online learning. 

 

 

 

 مسؤولية الطالب. 4 

ً يتطلب التعلم عبر اإلنترنت أيض من المسؤولية  اً كبير اً قدر ا

ن يالمعلمعلى  يجب ،ولذلكالشخصية من جانب الطالب. 

أن  وأولياء األمور العمل بشكل تعاوني لتشجيع الطالب على

يتحمل هذا يعني أن ، وومسؤولية تعلمهميبادروا ويتولوا 

يومي عبر اإلنترنت مدرسي الطالب مسؤولية اتباع جدول 

من األحد إلى الخميس.  ،اً صباح 8:00يبدأ من الساعة 

غير نشط.  مإذا وجدوا أن طفلك بكم المعلمونيتصل وسوف 

الطالب تطوير عادات دراسية ب يفترض ،عالوة على ذلكو

قوية واتباع جدول دراسي شخصي يتجاوز الوقت والمكان 

 م عبر اإلنترنت.ياللذين يوفرهما التعل

 

https://www.merrylandinternational.net/newsite/2020/03/19/internetsafety/
https://www.merrylandinternational.net/newsite/2020/03/19/internetsafety/
https://www.merrylandinternational.net/newsite/2020/03/19/internetsafety/
https://www.merrylandinternational.net/newsite/2020/03/19/internetsafety/


 

5. Online Learning Platform 

Besides employing a variety of tools and apps, 

teachers will be using ClassDojo as the main 

communication platform. The ClassDojo QR codes 

for students and Alphanumeric codes for parents 

were distributed before the close of school, and 

some parents have already engaged with teachers 

in successful trials. If you have not received either 

of these codes or require guidance, please contact 

the class teacher.  

 

 

 م عبر اإلنترنتي. منصة التعل5 

 ،إلى جانب استخدام مجموعة متنوعة من األدوات والتطبيقات

 كالس دوجومنصة التواصل المدرسية )سيستخدم المعلمون 

ClassDojo ) .تم توزيع رموزوقد كمنصة اتصال رئيسية 

ورموز أبجدية  ،للطالب ClassDojo االستجابة السريعة لمنصة

أولياء بعض اشترك وقد  ،قبل إغالق المدرسةولياء األمور رقمية أل

ً أي وابالفعل مع المعلمين في تجارب ناجحة. إذا لم تتلق األمور من  ا

 فيرجى االتصال بمعلم الصف. ،إلى توجيهاحتجتم هذه الرموز أو 

6. Timing 

All students are expected to log in to Class Dojo at 

8:00 am, Sunday to Thursday in order to follow a 

daily timetable. Please contact the class teacher if 

you have not received a timetable for your child. 

Teachers will also want students to complete and 

return tasks before set deadlines. Students must 

complete their work by 2:00 pm.  

 . التوقيت6 

منصة التواصل  جميع الطالب تسجيل الدخول إلى يتعين على

من  ،اً صباح 8:00في الساعة  Class Dojo المدرسية

األحد إلى الخميس من أجل اتباع جدول زمني يومي. يرجى 

االتصال بمدرس الفصل إذا لم تكن قد حصلت على جدول 

ً المعلمون أيض سوف يطلب. مزمني لطفلك من الطالب  ا

. يجب المحددة وإعادتها قبل المواعيد النهائية الواجباتإكمال 

 .ظهربعد ال 2:00على الطالب إكمال عملهم بحلول الساعة 
 

7. Contact 

We remain committed to supporting parents and 

addressing your concerns regarding online 

learning. We strongly encourage parents to use 

formal channels of communication including school 

assigned teacher e-mails. Your main point of 

contact will be the class teachers who along with 

administrative staff will be available till 4:00 pm on 

all days except Fridays to attend to any of your 

queries.   

Thank you for your cooperation. We pray and wish 

good health and good will for all during this time.  

 . االتصال7 

 هواجسكمومعالجة  أولياء األموربدعم  ينملتزمنبقى نحن 

بقوة  أولياء األمورم عبر اإلنترنت. نحن نشجع يبشأن التعل

على استخدام قنوات االتصال الرسمية بما في ذلك رسائل 

وف يكون مسؤول اإللكتروني للمعلمين المعينة. س البريد

الصف الذين سيكونون  معلميبك  الخاص االتصال الرئيسي

ً جنب حتى الساعة متواجدين يين إلى جنب مع الموظفين اإلدار ا

في جميع األيام باستثناء أيام الجمعة للرد على أي  عصراً  4

 استفسار.

 والحفاظ على سالمتكم.شكرا لتعاونكم 

Principal  المدير 

 


