
 

 

KG Online Classes Are Starting! 

 
 Online lessons for the KG students will start on Tuesday, March 31st, 2020. 

 The KG lessons are pre-recorded, with plenty of interactive questions and 
activities for the students to take part in. 

 To keep your child learning, it is important for all KG students to watch the 
videos that were posted for them.  New videos will be uploaded every week. 

 

Where Do I Find My Child’s Recorded Online Lessons?  
 

 You will find the KG online lessons on his/her SABIS® Digital Platform (SDP). 

o https://sdpauth.sabis.net  

 

 Click on Exam Preparation to find a weekly plan of the material that will be 
covered each week.  Your child will not need his/her books during the 
recorded sessions. 

 

 Click on Distance Learning Videos to find your child’s recorded lessons for 
every week. 
 

 
 

 

What Will Be Covered During These Online Lessons? 
 

 The recorded online lessons will focus on new material, so that the KG students 
can continue learning. 

 

 You can check the SDP weekly or daily to see if new videos were added. 

 

 

https://sdpauth.sabis.net/


 

 

What If My Child Cannot Remember Older Concepts? 
 

 Don’t worry if your child struggles to remember some of the sounds or 
numbers that were taught earlier in the year. 

 

 We will also be uploading some revision videos for basic concepts from earlier 
in the year.  

 
 

How Can I Help My Child? 
 

 Make sure your child has something to write with during the online session.  
This can be a pencil and paper, a white board and marker, or even a blackboard 
and chalk.   

 

 The recordings are done in a way to make it easy for the children to interact 
with the teacher.  It is a good idea for you to sit with your child in the beginning 
while he/she watches the videos, making sure he/she answers the teachers’ 
questions and writes when the teacher asks. 

 

 

How Long Should My Child Sit At A Time? 
 

 Younger children cannot stay attentive for long periods of time, so each video 
is only about 15-20 minutes long. 

 

 The idea is that your child has a break between videos to have a snack and do 
a fun activity, so that he/she is fresh and ready for the start of the new video. 

 
 

What Else Will Be Available For My Child? 
 

 We will continue to post more story time videos to Facebook for your child to 
enjoy and we are working on videos for music, art and PE to be added soon. 

 

 

 

 



 

 

 ! 
ً
 ستبدأ الدروس قريبا

 
  نيت لطالب الروضة يوم الثالثاء  . ٣١/٣/٢٠٢٠سيبدأ التعليم عبر اإلنبر
  ي تحتوي عىل الكثبر من األسئلة واألنشطة

ي وقت سابق والتر
 
تم تسجيل دروس صفوف الروضة ف

ي بإمكان الطالب المشاركة فيها. 
 التفاعلية التر

 ها من أج ي تم نشر
ل الحفاظ عىل من المهم لجميع طالب الروضة مشاهدة مقاطع الفديو التر

 . ، سيتم إضافة المزيد من مقاطع الفديو بشكل إسبوعي  مستواهم العلمي
 

نيت؟  أين أجد دروس طفلي المسجلة عبر اإلنبر

نيت من خالل يجاد دروس طفلكم إبإمكانكم  ●   . (SDPالرقمية )  ®SABISمنصة عبر اإلنبر

o         https://sdpauth.sabis.net  
 

ي سيتم تدريسها خالل  العلميةإليجاد الجدول األسبوعي للمواد  Exam Preparation أنقر عىل ●
التر

 كتبه خالل هذه الدروس المسجلة. إلى يحتاج طفلك  لنسبوع، ألا

.  Distance Learning Videosأنقر عىل  ●
ً
 إليجاد الدروس المسجلة الخاصة بطفلك اسبوعيا

 

 

نيت؟  عبر اإلنبر
ُ
 ما الذي سيتم تدريسه

نيت عىل المواد التعليمية الجديدة مما سيضمن لطالب الروضة مواصلة  ● كز الدروس المسجلة عبر اإلنبر سبر

 التعلم. 

  بشكل إسبوعي أو يومي لمعرفة فيما إذا تم إضافة مقاطع فديو جديدة.  SDPبإمكانك زيارة منصة  ●

 

 

 

 

 

https://sdpauth.sabis.net/
https://sdpauth.sabis.net/


 

 

طفلي من تذكر الدروس والمفاهيم ماذا لو لم يتمكن 

 القديمة؟

ي وقت سابق  ●
 
ي تم تدريسها ف

ي تذكر بعض األصوات أو األرقام التر
 
ال تقلق فيما إذا كان طفلك يجد صعوبة ف

 .  من هذا العام الدراسي

ي وقت سابق  ●
 
ي تم تدريسها ف

سنقوم بإضافة بعض مقاطع الفديو لمراجعة المفاهيم والدروس األساسية والتر

 هذا العام. من 

 

؟ ي مساعدة طفلي
 كيف يمكنن 

نيت كاقالم الرصاص والورق أو لوحة بيضاء مع قلم ،  ● نرجو تهيئة مستلزمات الكتابة خالل الدروس عبر اإلنبر

 .  أو حتر لو سبورة وطباشبر

ن تجلس مع أتم تسجيل الفديوات بطريقة تجعل من السهل عىل األطفال التفاعل مع المعلم، من المفيد  ●

ي بداية مشاهدة مقاطع الفديو، وتأكد من أن طفلك يجيب طف
 
لم ويقوم بالكتابة عندما أسئلة المع عنلك ف

 يسأل المعلم. 

 

ي كل درس؟
 
ي عل طفلي الجلوس ف

 كم من الوقت ينبغ 

اوح ما بير  االنتباه ال يستطيع األطفال الصغار  ● ات طويلة، لذا فإن مدة كل فديو تبر كبر  لفبر
 20و  15والبر

 دقيقة فقط. 

بير  مقاطع الفديو لتناول وجبة خفيفة والقيام بنشاط ممتع، وبذلك سيكون استراحة سيكون لطفلك  ●

 لمشاهدة الفديو الجديد. 
ً
 جاهزا

 

؟
ً
ه لطفلي أيضا  ما الذي سيتم توفبر

ي نشر المزيد من مقاطع الفديو الخاصة بالقصص عىل صفحتنا عىل الفيس بوك  ●
 
من  Facebookسنستمر ف

عىل تجهبر  مقاطع فديو لدروس الموسيقر والفنون ودروس  ليًان يستمتع بها طفلك، ونحن نعمل حاأأجل 

 .
ً
 الرياضة لتتم إضافتها قريبا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وانەی ئۆناڵینی باخچەی ساوایان دەست پێدەكات! 

مانگی سێی  31وانەی ئۆناڵین بۆ باخچەی ساوایان لە رۆژی سێشەمەی رێكەوتی  •

 پێ دەكات. دەست 2020

وانەكانی باخچەی ساوایان پێشوتر ریكۆرد كراوە و چەندین پرسيار و چااڵكی  •

 جۆراوجۆری تێدایە بۆ قوتابی.

بۆ مەبەستی بەردەوام بوونی خوێندنی منداڵەكەت گرنگە هەموو قوتابييەكانی باخچەی  •

   ساوایان تەماشای ڤيدیۆكان بكەن. 

 نداڵەكەم بدۆزمەوە ؟لە كیۆ دەتوانم وانەكانی ئۆناڵینی م

  دەتوانيت وانەكانی ئۆناڵینی منداڵەكەت لەسەر ماڵپەرە تایبەتەكەی خۆی

 SABIS Digital Platform (SDP) بدۆزیتەوە

 https://sdpauth.sabis.net 

 

 )كليكی )ئامادەكاری بۆ تاقيكردنەوە  Exam Preparation بكە بۆ دۆزینەوەی پالنی

هەفتەیەك دەخوێنرێتەوە, منداڵەكەت پێویستی بە پەرتووك هەفتانە بۆ ئەو بابەتانەی هەر 

 .نابێ بۆ وانەكانی ئۆناڵین

 )كليكی )ڤيدیۆی فێربوونی دوور Distance Learning Video  بكە بۆ دۆزینەوەی

 .وانەكانی منداڵەكەت بۆ هەر هەفتەیەك
   

 
 

 

 چی دەبێژرێت لە وانەكانی ئۆناڵین ؟  

وانەكانی ئۆناڵین بابەتی نوێی تێدایە بۆ مەمەبەستی بەردەوامبوونی فێربوونی قوتابی باخچەی  •

 ساوایان. 

تا بزانی  SDPدەتوانيت رۆژانە یان هەفتانە تەماشای سایتی تایبەتی فێربوونی منداڵەكەت  •

 بابەتی نوێ دابەزیوە یان نا. 

 

 



 

 

 

 بیر نەمابێ ؟ چی بكەم ئەگەر منداڵەكەم وانەكانی پێشووتری لە

  خەم مەخۆ ئەگەر منداڵەكەت نەتوانێت دەنگەكان یان نمرەكانی پێشووتری لە بير

 نەمابێ. 

  بەم زوانە بابەتی پێشووتر لە شێوازی راهێنانی وەبيرهێنانەوە دەخەینە سەر ماڵپەر بۆ

 منداڵەكەت. 
 

 

 ؟   مەبك مەكڵەمندا یهاوكار توانمەد نۆچ

  شتێك دابين بكە بۆ ئەوەی منداڵەكەت بتوانێت بنوسێتەوە لە كاتی وانەی ئۆناڵین, ئەمە

دەكرێت پێنوس و كاغەز بێت, تەختەیەكی سپی و پێنوسی سەر تەختە )ماجيك( یان 

 تەختەیەكی رەش لەگەڵ )تەباشير(. 

 

 بكات,  گرتە ڤيدیویيەكان بەشێوەیەك كراوە سانا بێت منداڵەكەت لەگەڵ مامۆستا مامەڵە

بيرۆكەیەكی باشە ئەگەر لەسەرەتا لەگەڵ منداڵەكەت ئامادەبيت كاتێك تەماشای ڤيدیۆكان 

دەكات جەخت بكە لەسەر ئەوەی منداڵەكەت وەاڵمی پرسيارەكانی مامۆستا دەداتەوە و 

 دەنوسێتەوە كاتێ مامۆستا پێی دەڵێت.
 

 پێویستە بۆ ماوەەی چەند منداڵەكەم دابنیشێت كاتی وانەكان؟ 

  15منداڵی بچكۆلە ناتوانن بۆ ماوەیەكی درێژ ئاگایان هەبێت, لۆیە هەر ڤيدیۆیەك تەنها-

 چركە درێژە.  20

  بيرۆكەكە لێرەدا ئەوەیە منداڵەكەت پشوویەك وەربگرێت لە نێوان ڤيدیۆكاندا بۆ ئەوەی

بخواتەوە و كارێكی خۆش بكات بۆ ئەوەی ئامادە و وزەی هەبێت بۆ \شتێك بخوات

 يدیۆی نوێ. دەستپێكی ڤ

 

 چی دیكە هەیە بۆ ئەوەی منداڵەكەم بیكات؟ 

  ئێمە بەردەوام دەبين لە باڵوكردنەوەی ڤيدیۆی چيرۆكی نوێ لەسەر فەیس بووك بۆ

ئەوەی منداڵەكەت چێژ وەربگرێت ئێستاش ئێمە كار دەكەین لەسەر ئامادەكردنی 

 ڤيدیۆی مۆسيقا و هونەر و وەرزش بەم زوانە ئامادە دەبن.  
 

 


