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Dear EMS Community,
Thank you for your continued support with the Continuous Learning process and for
guiding your children in their learning. Our teachers are supporting your children in
the best way possible, and ensuring that their learning continues daily. Teachers are
using either Seesaw or Google Classroom to communicate learning and expectations.
EMS provides students with G Suite for Education accounts that enable them to use a
collaborative set of tools for communication between student, teacher, and
classmates.
Online Presence Expectations
Teachers will be available during Continuous Learning school hours of 8:30-1pm
Sunday to Thursday. It is important to try and check in during your scheduled lesson
times as much as possible to access direct instruction and collaborative opportunities
with your teacher and classmates. However, online presence and learning during the
day is flexible for students if their circumstances do not allow them to be online
during their scheduled lesson times. We understand parents may not always be
available during the school day hours to support their children, and we want to
support families with multiple children. If children are responding to learning
experiences in the evenings and/or weekends, then their teacher/s will respond to
them during their next scheduled lesson. As much as possible, teachers will record the
audio of online video calls and post these onto Google Classroom or Seesaw so
students can access these later in the day.
Online Platforms and Video Calling
We will be using a variety of platforms and programmes, all of which will help us
make this continuous learning possible. At times, teachers may invite your child to
take part in an online meeting with themselves and other students. We highly
recommend supporting your child’s attendance at these meetings and participation in
the online platforms. These meetings will only be conducted by EMS teachers and
include other students from their current classes. They will also support students
wellbeing by maintaining a sense of community with their classmates.
Please discuss with your child’s teacher if you have any concerns with your child
participating in video calling.
We use videos/conference calls in order to support student learning:
1. Videos and content on these platforms are private and should only be accessed
by students in the class, or parents supporting their children.
2. Please be respectful of cultural sensitivities regarding sharing videos or
images.

3. Videos will be used as a means of communication between student and
teacher to be able to carry out meaningful learning experiences and provide
feedback.
4. Using these platforms allows students to be ‘Active Learners’ and help them
deepen comprehension and connection.
5. Frequent learner interaction is needed to sustain attention and promote
learning.
6. Collaborative activities range from discussions and knowledge-sharing to
working together on a common project. Social software, such as chats,
discussion forums and blogs, are used for online collaboration among
learners.
We appreciate your cooperation and continued support in making our Continuous
Learning programme successful and enabling us to offer your children authentic
learning experiences.
Yours sincerely,
EMS Administration

أعزائي أفراد مجتمع المدرسة اإلنجليزية الحديثة الكرام،
نتقدم لحضرتكم بخالص الشكر على دعمكم المتواصل لعملية التعلم المستمر وتوجيه أبنائكم خالل رحلتهم التعليمية.
يعمل معلمونا على دعم أبنائكم بأفضل الطرق الممكنة ،وضمان استمرار عملية تعليمهم يومياً .يستخدم المعلمون
برنامج  seesawأو  Google classroomللتواصل التعليمي والوصول إلى التوقعات المطلوبة .توفر المدرسة
اإلنجليزية الحديثة للطالب حسابات  G Suiteللتعليم والتي تمكنهم من استخدام مجموعة أدوات تعاونية للتواصل
بين الطالب والمعلم وزمالء الصف.
توقعات الحضور عبر اإلن ترنت
سيتواجد المعلمون خالل ساعات الدراسة المخصصة للتعلم المستمر من الساعة  08:30صباحا ً حتى 1:00
ظهرا ً من يوم األحد إلى الخميس .من المهم أن يُحاول الطالب/ة بقدر اإلمكان الدخول على البرامج خالل أوقات
الحصص ليتمكن من الوصول للتعليمات فور وضعها والحصول على فرصة للتعاون مع المعلم وزمالء الصف.
ومع ذلك ،فإن التواجد عبر شبكة اإلنترنت والتعلم خالل اليوم يتسم بالمرونة للطالب في حال كانت ظروفهم ال
تسمح لهم بالتواجد عبر شبكة اإلنترنت خالل أوقات الدروس .إننا نتفهم عدم قدرة أولياء األمور على التواجد
خالل أوقات الدرس لدعم أبنائهم ،ونود أن ندعم العائالت التي لديها أكثر من طفل.
في حال شارك الطالب بعملية التعلم المستمر خالل أوقات المساء و/أو خالل عطلة نهاية األسبوع ،فسوف
يراجع المعلم/ة مشاركاتهم خالل أوقات حصصهم التالية.سيحاول المعلمون قدر اإلمكان تسجيل مقاطع صوتية
ومرئية ونشرها على  Google classroomأو  seesawليتمكن الطالب من الوصول إليها في وقت الحق
من اليوم.
المنصات اإللكترونية والمكالمات المرئية
سنقوم باستخدام مجموعة متنوعة من المنصات والبرامج ،والتي ستساعدنا على تحقيق عملية التعلم المستمر .قد
يقوم المعلمون في بعض األحيا ن بدعوة أبنائكم للمشاركة في االجتماع معهم ومع طالب آخرين عبر اإلنترنت.
نحن نوصي بشدة دعمكم البنكم/ابنتكم بحضور تلك االجتماعات والمشاركة في المنصات اإللكترونية .سيتم
إجراء هذه االجتماعات فقط من قبل معلمين المدرسة اإلنجليزية الحديثة وسوف تشمل طالب آخرين من ن فس
الصف .كما سيدعم المعلمون الصحة النفسية للطالب من خالل الحفاظ على شعورهم باالنتماء المجتمعي مع
زمالئهم بالصف.
يُرجى مناقشة معلم ابنكم /ابنتكم في حال كان لديكم أي مخاوف حول المشاركة في المكالمات المرئية.
نحن نستخدم المكالمات المرئية/الجماعية بهدف دعم تعلم الطالب:
. 1تسجيالت الفيديو والمحتويات المتوفرة على هذه المنصات تعتبر خاصة وال يجب أن يتم الوصول
إليها إال من قبل الطالب الفصل الواحد ،أو أولياء األمور الذين يقومون بدعم أبنائهم/بناتهم.
. 2الرجاء مراعاة الثقافات فيما يتعلق بمشاركة مقاطع الفيديو أو الصور.
 . 3سيتم استخدام مقاطع الفيديو كوسيلة للتواصل بين الطالب والمعلم وذلك لتقديم خبرات تعليمية هادفة
وإعطاء المالحظات الالزمة.
 . 4استخدام تلك المنصات يسمح للطالب بأن يكونوا " متعلمين نشيطين" ومساعدتهم على تعميق الفهم
ومعنى التواصل.
 .5إن تفاعل المتعلم المستمر أ مر ضروري للحفاظ على اهتمامه وتعزيز عملية التعلم.
.6تتراوح األنشطة التفاعلية بين النقاشات ومشاركة المعرفة والعمل معا ً على مشروع مشترك .يتم
استخدام البرامج االجتماعية ،مثل برامج المحادثة ومنتديات المناقشة والمدونات للتعاون عبر شبكة
اإلنترنت بين المتعلمين.

نق در تعاون حضرتكم ودعمكم المستمر لإلسهام في نجاح برنامجنا للتعلم المستمر ،و تمكيننا من توفير تجارب
تعليمية حقيقية ألبنائكم/بناتكم.

مع أطيب التحيات.
إدارة المدرسة.

