
 

 

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 قريباً 
 

  ٣١/٣/٢٠٢٠سيبدأ التعليم عبر اإلنترنيت لطالب الروضة يوم الثالثاء . 
  دروس صفوف الروضة في وقت سابق والتي تحتوي على الكثير من األسئلة واألنشطة تم تسجيل

 . التفاعلية التي بإمكان الطالب المشاركة فيها
  من المهم لجميع طالب الروضة مشاهدة مقاطع الفديو التي تم نشرها من أجل الحفاظ على مستواهم

 . العلمي، سيتم إضافة المزيد من مقاطع الفديو بشكل إسبوعي
 

 أين أجد دروس طفلي المسجلة عبر اإلنترنيت؟

  . (SDP)الرقمية   ®SABISمنصة عبر اإلنترنيت من خالل يجاد دروس طفلكم إبإمكانكم  ●

o         https://sdpauth.sabis.net  
 

سبوع، ألالتي سيتم تدريسها خالل ا العلميةإليجاد الجدول األسبوعي للمواد  Exam Preparation أنقر على ●

 . كتبه خالل هذه الدروس المسجلةإلى يحتاج طفلك  لن

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

 

 

 ما الذي سيتم تدريسهُ عبر اإلنترنيت؟

ستركز الدروس المسجلة عبر اإلنترنيت على المواد التعليمية الجديدة مما سيضمن لطالب الروضة مواصلة  ●

 . التعلم

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

 

 

 

 

 

 ماذا لو لم يتمكن طفلي من تذكر الدروس والمفاهيم القديمة؟

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


 

 

ال تقلق فيما إذا كان طفلك يجد صعوبة في تذكر بعض األصوات أو األرقام التي تم تدريسها في وقت سابق من  ●

 . هذا العام الدراسي

سنقوم بإضافة بعض مقاطع الفديو لمراجعة المفاهيم والدروس األساسية والتي تم تدريسها في وقت سابق من  ●

 . هذا العام

 

 كيف يمكنني مساعدة طفلي؟

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

 . ، أو حتى لو سبورة وطباشير

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

 . لم ويقوم بالكتابة عندما يسأل المعلمأسئلة المع عنبداية مشاهدة مقاطع الفديو، وتأكد من أن طفلك يجيب 

 

 كم من الوقت ينبغي على طفلي الجلوس في كل درس؟

 20و  15والتركيز لفترات طويلة، لذا فإن مدة كل فديو تتراوح ما بين االنتباه ال يستطيع األطفال الصغار  ●

 . دقيقة فقط

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

 . لمشاهدة الفديو الجديد

 

 ما الذي سيتم توفيره لطفلي أيضاً؟

من  Facebookسنستمر في نشر المزيد من مقاطع الفديو الخاصة بالقصص على صفحتنا على الفيس بوك  ●

على تجهيز مقاطع فديو لدروس الموسيقى والفنون ودروس  لي ان يستمتع بها طفلك، ونحن نعمل حاأأجل 

 . الرياضة لتتم إضافتها قريبا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 !نپێکهست ەد ێا دڤسا چێباخ نيێن ین ئونالێوان
 31/3/2010 فتىێکهمبى رەش ێا سژل رو ەسوبن پێکهست ەد ێا دڤسا چێن بو باخین ئونالیوان. 

 ەدانێن جوراو و جور تکيێاالچار و یرسپن یندچهو ل( ی)تسج ەنیرکورد يکا رڤسا چێباخ نێوان 
 بو قوتابى.

  ەنەبد ەخویرەا بڤسا چێن باخيێمى قوتابەه ڤييهتپێ ەت کێوام بوونا خاندنا زاروەردەستا بەبەبو م 
 ان.یویدڤیان ڤ

 

 ؟ منیب ەخو کێن زارويێن ین ئونالێوان کيڤهل  ێد
 ت ەبیتا يێ ەت ێرپهر مالەنى لسیب ەخو کێن زارويێن ین ئونالێوان ێتو دش SABIS Digital Platform 

(SDP) 

o https://sdpauth.sabis.net  
 

 رنان( يکبوون بو تاقەڤرهەر )بەلس يکێلک Exam Preparation بو وان  ەانیفتەالنا حپتنا یبو د ەبد
 ن.ین ئونالێت بو وانیناب ناکرتووپهى ب ڤتپێ ەت کێنت، زارویخبو فتى ەر حەو قوتابى هکن ێوەتان ئەباب

 ن دوور(يێ ێربوونێن فيێویدڤیر )ەلس يکێلک Distance Learning Video نێتنا وانیبو د ەبد 
 .يهکێفتەر حەبو ه ەت کێزارو

 

 
 

 

 ؟ ن داین ئونالێرن  د وانگرەو چ ێقوتابى د
 اڤسا چێن باخيێربوونا قوتابىێوام بوونا فەردەستا بەبەبو م ەدانێن نى تێتەن بابیئونال نیوان . 

 ەت کێربوونا زاروێف يێت ەبیتا ێتیسا ەيهبد ەخوێرەب ەانیفتەان حی ەانژرو ێتو دش  SDP  ا کدا بزانى
 . ەان نیخار  ەنین نى هاتێتەباب

 

https://sdpauth.sabis.net/


 

 

 

 

 ێرا وى/وین ل بیرتگرەو کهرى نوەب نێن وانم کێر زاروەگهم ئکهب چز ەئ
 ؟ مابنەن

 نتیب ەرا خوین ل بیرتگرەو کهرى نوەت بێمارژو  گنەت دیشەن ەت کێر زاروەگهئ ەخوەما نەخ . 

 رى بو پهر مالەس ەننەینان دیرئینان و بیراه ێوازێن ب شیرتگرەو کهرى نوەن بێتەباب ێم دەئ يکل نز
 .ەت کێزارو

 

 

 ؟  مکهب ەخو کێا زارویاريکم هارێاوا شچ ێز دەئ
 نوس پیى ەکو ن دا،ین ئونالێوان ێمەت د دیسڤیر بنەت لسێو بشک کهن بیداب ەخو کێبو زارو ەکیتشت

ى ژان ی( يکو )ماجکى ئانەختەن تینووسپێل گهو د (ە)صبور ىپس اەيهکختەسا تەروەو ه, زەاغکم( و ەلە)ق
 . ( ێریش ەبەل )تگهش دەا رەيهکختەت

 ل ماموستا گهن دێو بشکدا  ەت کێرن بو زاروکدروست  ەنیساناهى هات ەکێوازێن ب شین ئوناليێویدڤی ەڤئ
 ەتەدد ەخوێرەب وەئ یختەخار و يهنیر ەخو کێل زاروگهد پێکێست ەر تو ل دەگهئ ەا باشەکلگها ەکن، هزرکهاربک
وان  بوماموستا  ێختەت ویسڤینت و بەبدن ماموستاى ێاریرسپا ڤرسەب ەت کێو زاروکى ەولبدەان و هیویدڤی
 .تێژیدب

 

 ؟وانان ێمەل دخار  ەتنیمن ر کێزارو ێندچهتا ەح ڤييهتپێ
 يهکویدڤیر ەه ێر هندەبژ، ێنەبد ەخو ێوهگا بن و یویدیڤر ەلب ێژى درەيهکن بو ماوێشەن چيکن بکێزارو 

  .ێژەا درەکخول 15-20

 خبوت و  ەکێت تشتێو بشکان دا دایویدڤینا ەیب ڤت دنایرگرەدانان وڤهنێبه ەت کێو زاروک گهرنگا ی
 . ا نىيهکویدڤیرنا پێکست ەت بو دیبەز هێت و هیبەڤرهەب يێو کت داکهش بەخو ەکێارک

 

 ؟من  کێت بو  زارویبەه ێددى  ێتشت چ
 ى یمفا ەت کێو زاروکدا کس بووەیر فەلس ناکروچین يێن نى يێویدڤیرنا ڤکالەر بەن لسیام بوەردەب ێم دەئ

ل  ێو د ێرزشەرى و وەو هون يکێن موزيێویدڤیرنا ەڤکرهەر بەن لسکهاردک کهم نوەسا ئەروەت، هیرگرەو ژێ
 بن.ەڤرهەب يکنز

 



 

 

 

 


