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April 2020 

Dear Kg Division Parents, 

I would first and foremost like to thank all of you who have been responding to the online 

distance learning program the Kg division has available.  We have had a great response as 

well as some questions and concerns, hence the need for this letter. 

It is important to note that we at Dasman Bilingual School are doing the best we can to 

reach all our students, and as such, we are complying with the rules and regulations laid 

out by the Ministry of Education regarding online learning.  As we are a private school and 

Kindergarten is not compulsory in most educational systems, however, we have decided 

that it would not benefit our students to enroll in the August intensive program at this time.  

We feel that staggering the start times would not benefit our students as many of them 

need time to readjust to being away from home and a normal school day. Having two start 

dates would make the adjustment period double, hence not benefiting the class as a whole. 

As the situation is still quite unclear, we are not sure about when the situation will stabilize 

offering us a chance to revisit our idea.  Our plan for now, is as follows: 

1. Online Distance Learning- Continuation of our online distance learning via class 

dojo, google drive, and the DBS website. 

a. Home packets and other assignments in English language subjects should be 

forwarded to your classroom teacher via class dojo and/or the teacher’s 

school email. 

b. Arabic language work should be submitted to the class Arabic teacher via 

their school email. 

c. Instagram challenge videos and pictures should be forwarded to Mr. Will’s 

Instagram account @ mr.will_kg 

2. Review Period- The Kg division, along with the rest of the school, will offer a 

review period from September to mid- October to revisit the concepts covered 

during the school closure.  Our goal is to help new and returning students adjust to 

the 2020-2021 school year as smoothly as possible. Plans were already in place to 

cover concepts that would be affected due to Ramadan timings and low attendance: 

a. Preparations were made ahead of time to introduce new concepts that would 

be introduced during Ramadan before the COVID-19 pandemic caused the  
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school to close.  Many of the concepts were already introduced and the 

students are already familiar with most of the content and only need 

reinforcement at home. 

b. Participation in the online program is our focus.  A child’s early learning 

years are vital to the rest of their school career.  As such, going 4-5 months 

without reviewing the concepts will not help them in their future which is 

why we are stressing the online learning platform.   

c. Report cards – Report cards will be given to students who participate in the 

e-learning program in June electronically, while students not enrolling will 

expect to receive their report card toward the end of October.  Student 

assessment stopped during quarter 3 and whatever progress made up until 

that time will be reflected on their end of year report cards.   

3. All students will be automatically be moved up to the next grade level and will 

review these concepts with their new teacher who will be in close contact with the 

previous year’s teacher to help each student as much as possible. 

We urge you to continue working with your child at home as much as possible.  We 

understand that at this age children do not associate “learning” with their home 

environment causing some difficulties in having them work from home.  As educators, we 

are well aware of this, which is why the teachers and Mr. Will with his Instagram account 

are going above and beyond trying to make learning fun.  Keeping structure and work ethic 

strong at home will benefit the student greatly in the long run.  Any help you provide at 

home will make a big difference that will impact their ability to understand concepts.  

Teachers are prepared to offer advice, help and are available to be online with your child to 

review if needed. Please reach out to us for any questions you may have.  We are here to 

help, and we need your support as well!  DBS is one family and together, we will get 

through this! 

 

Sincerely, 

Cristina Machuca 
Cristina Machuca 
Kg Division Principal 
Dasman Bilingual School 
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 الكرامأولياء أمور طلبة قسم الروضة 

 

ي برنامج التعلم عن بعد الخاص بقسم الروضة. يسعدنا التفاعل الكبير الذي 
 
بداية أود أن أشكر كل من تعاون معنا من خالل المشاركة ف

وري أن نحاول اإلجابة عن جميع أسئلتكم من خالل هذه الرسالة  .لمسناه وكان من الض 

 

ي محاو 
بية الخاصة يجب التنويه للجهد المبذول من قبل المدرسة ف  لة التواصل مع جميع الطلبة، وذلك ضمن ضوابط وقوانير  وزارة الير

ي أغلب األنظمة 
بالتعلم عن بعد. كما نود التوضيح أنه كوننا مدرسة خاصة وبالرغم من كون مرحلة الروضة تعتير مرحلة غير الزامية ف 

نامج ا بوية، فقد ارتأينا عدم جدوى انضمام طلبة الروضة إىل الير ي الير
ة حرجة دوما   لمكثف ف  ة هي فير شهر اغسطس حيث أن تلك الفير

. ولذلك فإن وجود تاريخير  مختلفير  لبدء العام الدراسي سوف  نتيجة لحاجة الطلبة إىل التأقلم مع العودة إىل المدرسة واليوم الدراسي

ي الطلبة
ة ويؤثر سلبا عىل بافر ي زيادة اإلرباك المرتبط بتلك الفير

 .يساهم ف 

 

أن األمور لم تتضح كليا بعد وال يمكننا التأكد من المدة الالزمة الستقرار األمور بشكل يسمح لنا بتعديل الخطط الموضوعة حاليا، وكون 

ي حتر إشعار آخر
ام باآلتر  سوف نقوم باإللير 

 

ي برامج التعلم عن بعد من خالل كالس دوجو،  -التعلم عن بعد   .1
 المدرسة ، موقع google driveاالستمرار ف 

يجب تسليم جميع الوظائف التي يتم إرسالها باللغة اإلنجليزية إلى معلمة الصف من خالل كالس دوجو أو اإليميل الخاص   •

 .بالمعلمة
 .تسلم واجبات اللغة العربية عبر اإليميل إلى مدرسة اللغة العربية •
 mr.will_kg@ويليجب إرسال صور وفيديوهات التحديات إلى حساب االنستقرام الخاص بمستر  •

  

سوف يقوم قسم الروضة بفترة مراجعة من شهر سبتمبر ولغاية منتصف اكتوبر لشرح المفاهيم التي كان يجب   -فترة المراجعة  2

-2020م الدراسي الجديد تغطيتها خالل هذه األزمة. الهدف من ذلك هو مساعدة الطلبة العائدين والمستجدين من التأقلم مع العا 

بسالسة. فقد سبق وتم وضع الخطط الالزمة لتغطية تلك المفاهيم خالل شهر رمضان المبارك حيث تتأثر العملية التعليمية   2021

 بانخفاض عدد ساعات الدوام باإلضافة الى ارتفاع عدد غيابات الطلبة 

سط وذلك ضمن خطتنا لتغطية الالزم خالل شهر رمضان  نود طمأنتكم بأن غالبية المفاهيم قد تم طرحها مسبقا بشكل مب •
الكريم وكان ذلك قبل بدء وباء كورونا فيروس. بناء على ذلك ال يحتاج الطفل سوى الدعم والمساندة لتثبيت تلك المفاهيم  

 .بشكل سليم
ه الشهور ال بد أن يؤثر  المشاركة في برنامج التعليم عن بعد هو األهم حيث أن بقاء الطفل دون أية تحصيل علمي خالل هذ •

 على قدراتهم األكاديمية الحقا، لما لهذه المرحلة من أهمية في تشكيل وتنمية قدرات الطفل اإلستيعابية
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سيتم تسليم الشهادات الكترونيا في شهر يونيو لمن يشارك في برامج التعلم عن بعد، على أن يتم   -شهادات نهاية العام  •

للطلبة الغير مشاركين في نهاية شهر اكتوبر. كما نوضح بأن درجات الطلبة سوف تعكس بشكل أساسي  تسليم الشهادات 

 .التقييم الذي تم حتى بدء اإلغالق المدرسي

سوف يتم ترحيل جميع الطلبة إلى الصف الدراسي التالي تلقائيا وتقوم المعلمة الجديدة بالمراجعة المطلوبة وذلك بالتنسيق مع   3

 ابقة)معلمة هذه السنة( لمساعدة الطلبة بأكبر قدر ممكن المعلمة الس

نحثكم على العمل مع أطفالكم من البيت قدر اإلمكان. كما نتفهم أن األطفال في هذا العمر يصعب عليهم ربط التعليم بالبيئة المنزلية        4  

لمعلمين ومستر ويل بشتى الوسائل لجعل التعليم ممتعا. نرجو  وذلك قد يشكل تحديا لكم. كتربويين، ندرك تلك المشكلة بشكل تام ولذلك يقوم ا

ف  منكم التعاون معنا في الحفاظ على أهمية العمل من البيت لما لذلك من تأثير ايجابي كبير على المدى الطويل. أية مساعدة تقومون بها سو

بمساندتكم من خالل اإلجابة على استفساراتكم في أي وقت   تشكل فارقا ملموسا في قدرتهم على استيعاب المنهاج. كما نود أن نؤكد التزامنا

كما يمكنكم طلب النصيحة والمساعدة من معلمة الفصل بشكل مباشر. نحن هنا لمساعدتكم ولكننا أيضا بحاجة لدعمكم!! نأمل أن نتخطى  

    عائلة دسمان -هذه األزمة كعائلة واحدة 

 

 


