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April 2020 

Dear Kg Division Parents, 

I hope you are all well and staying safe under the current conditions.  The Kg Division staff and I 

miss our students a great deal and we hope everyone is doing well.  We not only enjoy the videos, 

photographs and work that you send in, but we appreciate it as well.  A child’s early years in 

education are quite vital to their development and while we are unable to see them face to face, we 

have taken measures to help them learn at home.  The following measures have been set in place to 

aid students in their continuing education at home: 

 Home Packets- If you have not already done so, we encourage you to visit our webpage on 

the DBS website: https://dbs.edu.kw/Newsletter/Kintergarten.  This page will give you access to 

the homework packets we continue to upload weekly covering current concepts while also 

reinforcing new concepts introduced via teacher videos; 

 Teacher Videos- Teachers continue to make videos every other week to introduce new 

concepts and revisit concepts previously taught.  These videos require the use of google 

drive; 

 Social media/Digital communication- The Kg division has a variety of methods to reach 

our students.  We highly encourage you to keep up to date with communication: 

o Class Dojo- Each class has a direct link to their classroom teacher via Class dojo. 

Teachers are available for questions, comments or concerns Sunday-Thursday from 

10:00am-2:00pm; 

o Mr. Will’s Instagram- Mr. Will’s Instagram page offers challenges, lessons and 

review.  This highly interactive and engaging page showcases our students’ and 

teachers’ effort in a creative and educational way!  Please follow Mr. Will on his 

Instagram page:  mr.will_kg ; 

o Google Drive- Every two weeks teachers create new videos to help review and 

introduce concepts. 

Again, we thank you for your support during this time and we highly encourage you to access these 

services to reinforce what we have instructed this year.  In addition to these measures, we will also 

revisit the information covered via distance learning during the COVID-19 school closures at the 

beginning of the 2020-2021 school year. Kg2 teachers will work closely with Grade 1 teachers next 

year to help review any missing information. 

Sincerely, 

Cristina Machuca 

Kg Division Principal 

Dasman Bilingual School 

 

https://dbs.edu.kw/Newsletter/Kintergarten


 

  
 

 
Council of 

International Schools 

 

 

 

 

 أولياء أمور مرحلة الروضة الكرام

  

اتمنى ان يكون الجميع بخير وملتزمين بقرار البقاء في المنزل ألجل سالمتكم. انا وجميع موظفين قسم الروضة اشتقنا ألوالدنا 

من خالل الصور والفيديوهات التي ترسلونها  الصغار كثيرا متمنيين ان يكونوا في افضل حال ونستمتع كثيرا ونقدر مشاركاتكم

لنا. بالرغم من اننا ال نستطيع ان نرى الطلبة وجها لوجه فقد اتبعنا جميع الطرق الممكنة لنحافظ على مهارات الطلبة وتطورهم 

من الوسائل التعليمية التالية االكاديمي ايمانا منا بأهمية التعليم في هذه المرحلة العمرية الحرجة. وبناء عليه، نود منكم االستفادة 

 :التي وفرناها لكم للتعلم عن بعد

  

   نرجو منكم زيارة صفحتنا على موقع المدرسة -الواجبات المنزلية  1.

  https://dbs.edu.kw/newsletter/kindergartenه الصفحة تمنحكم فرصة لمتابعة الدروسلمن لم يقم بذلك مسبقا. هذ 

 .اعالنها بشكل أسبوعي للمراجعة وتقديم المفاهيم الجديدة   والواجبات التي يتم 

 .يقوم المدرسين بطرح فيديو جديد كل اسبوعين لشرح مواضيع جديدة واعادة شرح الدروس السابقة -فيديوهات المدرسين  2.

يستخدم قسم الروضة وسائل متنوعة للتواصل مع طلبتنا. نشجعكم على  -الرقمي  مواقع التواصل االجتماعي والتواصل 3.

  :االستفادة من هذه الوسائل

  

يستطيع كل صف التواصل مع المدرسة من خالل كالس دوجو الخاص به. كما يمكنكم التواصل مع المدرسين  -كالس دوجو 

 .لعاشرة صباحا ولغاية الثانية ظهرالجميع استفساراتكم من يوم االحد الى الخميس من الساعة ا

  

 .mr.will_kg@ .صفحة انستقرام مستر ويل والتي تطرح الكثير من االفكار والدروس والمنافسات

  

نشكركم ثانية لثقتكم بنا في هذه الفترة ونأكد اهمية استخدامكم لهذه الخدمات لدعم المسيرة التعليمية لهذا العام. اضافة الى ذلك 

 2021/ 2020بأن جميع المواد المطروحة خالل هذه االزمة سوف يعاد شرحها في بداية العام االكاديمي الجديد  نود التوضيح

وسوف يعمل جميع مدرسين ثاني روضة عن كثب مع مدرسين أولى ابتدائي لضمان تغطية المفاهيم االساسية الالزمة النتقال 

 .الطلبة من الروضة الى االبتدائي بسالسة تامة

 م جزيل الشكرولك 
 كرستينا ماتشوكا

 ناظرة قسم الروضة
  مدرسة دسمان ثنائية اللغة

 

https://dbs.edu.kw/newsletter/kindergarten

