
 

 

September 2020 

 

Infants Department – Back to School 

 

Dear Parents/Guardians,      

 

We would like to welcome you to the Infants Department.  The academic year 2021 is set to start online. 

Please read this letter carefully to ensure you have all the necessary information for the coming academic 

year: 

In the light of the COVID-19 pandemic (and after being out of school buildings since last February) it is very 

important for the students to be well-prepared.  Staying home from school might feel like a holiday for 

some, making it difficult to take classes seriously and following a routine while learning from home.  Our goal 

is always to provide the best possible education and to ensure that our students continue learning, 

regardless of any challenges we face along the way.   

 

Many helpful tools are in place to ensure that the online learning experience is an engaging, well -rounded 

experience for our students: 

 

• Lessons will be scheduled and taught through Microsoft Teams Video Call. 

• Every attending student needs to have their camera ON.  

• Interaction, participation, and engagement will be visual to help promote a strong teacher-student 

bond and relationship, similar to what is usually formed in the classroom.  

• All the lessons will be recorded and will be available for the students and parents for review and 

reinforcement. 

 

Please take note of the following helpful tips for frequently asked questions that will help your child to 

adapt to the online learning experience until the school campus can physically welcome the students to their 

classrooms again: 

 

1. I’m struggling to get my child into a routine.  What can I do? 

Young children love following routines.  Following a picture schedule will help to develop a consistent 

school routine that is easy for your child to follow.  Following the same routines in the mornings and 

evenings (getting dressed, brushing teeth, eating breakfast/dinner, etc.) will help your child to know 

what to expect and will give him/her some control over the day.   

 

Click on the link http://sab.is/X3J3XD for a printable picture schedule on SDP.  Cut it out and pin it up 

anywhere in the house where it will be easy to follow.  You can print the colored cards or your child can 

color the black-and-white cards.  We highly recommend for all KG parents to use the picture schedule. 

 

 

 

 

 

http://sab.is/X3J3XD


 

 

2. How can I help my child to not be so tired during the day? 

Young children need 10 to 12 hours of sleep a night to be alert and ready to learn.  Lack of sleep can 

cause irritable or hyperactive behavior and might make it hard for kids to pay attention in class.  It is very 

helpful for young children if they go to bed at the same time every night (roughly around 8:30 PM at the 

latest, even on weekends). 

 

3. Where is the best place for my child’s online lessons? 

Choose a place in the house that will be used only for online lessons.  This will create the idea that this 

space is only for learning and not for other activities.  This space must be free of distractions like toys or 

television and make sure it is a place where your child will not be disturbed.   

Make sure your child has a desk, chair, needed stationery, a glass of water and a fully-charged device 

with reliable internet.  

 

4. What if my child is tired on some days and cannot do the full day online? 

The teachers understand that little ones are most attentive in the mornings, which is why they will try to 

complete all the worksheets and do the most academic work in the mornings (periods 1-5).  Wherever 

possible, the teachers will do PE, art, music, games, story time, etc. in the last two lessons of the day, so 

if your child just cannot attend any longer on some days, he/she won’t miss important worksheets.  

5. How does my child’s diet affect learning? 

Children who eat a healthy breakfast before school starts generally have more energy and are more 

attentive and focus.  You can help boost your child’s concentration by providing a breakfast and lunch 

that is rich in protein and fiber, but low in sugar.  Fresh fruit, yoghurt, foul, cheese, peanut butter, oats, 

berries, bananas and milk are great examples of a nutritious meals.  Avoid chocolate spreads and sugary 

cereals.  A healthy snack before lunch will help your child keep up energy levels.  This can be some cut 

fruits and vegetables, cheese, popcorn or something similar, again avoiding sweets and soft drinks. 

 

6. Is my child learning?  Why is my child not sitting perfectly for online lessons yet?   

On average, KG children can sometimes need 2-6 weeks to adapt in their new classes when attending 

physically in school.  It takes a lot of support, guidance and consistency in the first few days and weeks.   

It is important to understand that every child is different and they may adapt at difference times.  Be 

patient with your child and encourage him/her.  Allow us to help you and your child through this process 

but always communicating concerns and developments.  As a team, we can work together to monitor 

your child’s progress and create action plans where more help and support is needed.     

 

7. How do I get my child to sit for the online classes? 

Remember to keep it positive.  Rewards like star charts are very helpful (for instance, your child gets a 

star for every lesson done well with a treat or special gift at the end of the day).  You can use the daily 

timetable and place a star/sticker on the completed lessons, or you can click here for a printable star 

chart on SDP.  http://sab.is/KH7Z3Z It’s easiest for students when school expectations match the ones at 

home, so using tools like star charts and picture schedules will help to create a safe learning 

environment that is similar to what they would have in their physical classrooms. 

http://sab.is/KH7Z3Z


 

 

 

General Rules and Information  

 

Attendance 

• All students must join the classes by 07:50 a.m.  The lesson starts at 8:00 a.m. sharp in the morning. 

• After repeated lateness, students joining after 8:00 a.m. will be considered as late/absent for the first 

period depending on how late they were to join.  

• Parents should be aware of the importance of regular attendance. Keeping a child away from school for 

minor reasons can hinder progress in all areas of academic and social development. 

• Make sure to refresh the Microsoft Teams calendar by logging out and in again to view the most updated 

scheduled lessons for the day.  

 

Books Collection and Usage during Online Learning 

• A full year set of Books was prepared for students to collect from school.  Please make sure that you have 

received the books so that your child has the needed material to start learning.   Please note that, in order 

to receive the books, there must not be any pending balance with the Finance Department.  

• In KG1 and KG2, pages from the books are usually used in the form of worksheets and removed from the 

books.  It will be helpful if you as parents can help by removing the page(s) for the coming lesson where 

possible.  Grade 1 students use their books normally and don’t remove any pages.  

• For Grade 1 students, CAT (Continuous Assessment Test) reports are issued at the end of each CAT session 

(usually twice per term). This will be further explained in future letters depending on the learning scenario 

applied. 

 

Academic Performance Evaluation 

• To discuss your child’s academic progress, please make an appointment with the Infants AQC, Ms. Dina 

Kamal.  Please do not discuss academic issues with the class teacher. 

• End of Term reports are issued at the end of each of the first two terms and will be sent home with the 

student. The End of Year report must be collected from the school administration.  This report is of special 

importance because it gives promotion information. 

 

Important Contact details for the Infants Department 

 

☺ E-mail:   Please feel free to connect with the AQC and share any questions, inquiries, concerns, or any 

academic related matters on dkamal@sabis.net.   

☺ Telephone:  You can contact the Infants Department supervisors – Miss Kazhal and Miss Rasha – by 

calling 0750 722 6048 or 0750 813 5147 

☺ Our Digital platforms previously shared and Parents Whatsapp groups remain active to share all 

updates and announcements.   

☺ Meetings:  Contact the school’s receptionist to schedule a meeting with the AQC of the Infants 

Department at least 3 days in advance.  Always tell her who your child is, his/her class and section and 

what you are calling about. 

 

 



 

 

If you have any additional questions, please contact the don’t hesitate to contact the AQC.   

 

RESPONSE:  Always allow 3 days if (except in case of emergency) or response after you’ve contacted the 

AQC.  In doing so we can ensure that all the information has been gathered and that the most suitable 

solutions to problems can be found. 

 

Thank you for your cooperation and support. Together, we will face challenges head-on.  We look forward 

to having a great academic year, filled with progress and memories.  

 

Kind regards, 

Dina Kamal 

AQC Infants Department 

 
 2020 أيلول

 العودة إلى المدرسة  -قسم الّروضة 
 األمور األعّزاء،أولياء 

 
يرجى قراءة هذه الرسالة بعناية للّتأّكد عبر اإلنترنت.  2021نوّد أن نرّحب بكم في قسم الّروضة. من المقّرر أن يبدأ العام الّدراسّي 

 :من حصولك على جميع المعلومات الّّلزمة للعام الّدراسّي القادم
ا أن يكون الّطّّلب مستعّدين ّّ ، من المهم)المباني المدرسّية منذ شباط الماضيوبعد الخروج من  COVID-19 (في ظّل جائحة جدًّ

ن جّيًدا. قد يبدو البقاء في المنزل بعيًدا عن المدرسة عطلًة بالّنسبة للبعض، مما يجعل من الّصعب أخذ الّدروس بجّدّيٍة واّتباع روتي
ل تعليٍم ممكٍن وضمان استمرار طّّلبنا في الّتعّلم، بغض الّنظر عن أّي تحّدياٍت أثناء الّتعّلم من المنزل. هدفنا دائًما هو توفير أفض

 .نواجهها
 

 :توجد العديد من األدوات المفيدة لنضمن أن تكون تجربة الّتعّلم عبر اإلنترنت تجربًة جّذابًة وشاملًة لطّّلبنا
 
 .Microsoft Teams مكالمة فيديوتّم جدولة الّدروس وتدريسها من خّلل تس •
 .تشغيل الكاميرايحتاج كّل طالٍب إلى  •
 .لّصفّ افي   عادةً  الب، على غرار ما يتمّ م والطّ بين المعلّ  ةٍ قويّ  عّلقةٍ  للمساعدة في تعزيز ينمرئيّ فاعل والمشاركة  سيكون التّ  •
 .والّتعزيز ب وأولياء األمور للمراجعةّّل للطّ  وستكون متاحةً  ،روسجميع الدّ  تسجيل سيتمّ  •
 

  إلى أن ،م عبر اإلنترنتعلّ ف مع تجربة التّ كيّ تي ستساعد طفلك على التّ الّ و لألسئلة المتداولة  تيةاآلصائح المفيدة يرجى مّلحظة النّ 
 :أخرى  ةً ة مرّ راسيّ فصولهم الدّ ب في ّّل رحيب بالطّ من التّ  يّ المدرسحرم الن يتمكّ 



 

 
 فعل؟ أماذا  ،روتيًنا منّظًمايّتبع  طفلي لجعلأنا أعاني  .1

  على يسهل منّظمٍ  مدرسيٍّ  روتين تطوير على صورٍ  مكّوٍن من جدولٍ  باعاتّ   سيساعد . لذلك،وتينباع الرّ غار اتّ األطفال الّص  يحبّ 
 سيساعد ( .....  العشاء /اإلفطار تناول األسنان، تنظيف المّلبس،  ارتداء) والمساء باحالّص  في وتينالرّ  نفس باعاتّ  إنّ . باعهاتّ  طفلك
 .اليوم الّتحّكم ببرنامج ذلك وسيمنحه فعله،قوم بسي ما معرفة على طفلك
 في  مكانٍ  في أيّ  وتثبيته هبقّص قم   . SDPى علباعة  للطّ  قابلٍ   للحصول على جدول صورٍ http://sab.is/X3J3XD  الّرابطانقر 

أو يمكن لطفلك تلوين البطاقات باألبيض واألسود. نوصي   ،نة. يمكنك طباعة البطاقات الملوّ واّتباعه رؤيته هلالمنزل، بحيث تس
 .جميع أولياء أمور رياض األطفال باستخدام جدول الصور

 هار؟ديد أثناء النّ عب الشّ كيف يمكنني مساعدة طفلي حتى ال يشعر بالتّ   .2
وم سلوًكا  ة النّ ب قلّ سبّ تم. يمكن أن علّ ليكونوا يقظين وجاهزين للتّ   ليلةٍ  وم كلّ ساعة من النّ  12إلى   10الصغار من يحتاج األطفال 

غار أن  . من المفيد جًدا لألطفال الّص ّصفّ العب على األطفال االنتباه في قد يجعل من الّص ذلك و   ،شاطسريع االنفعال أو مفرط النّ 
 .ع(األسبو ى في عطّلت نهاية ، حتّ مساًء على أبعد تقديرٍ  8:30اعة  )حوالي السّ  لةٍ لي يناموا في نفس الوقت كلّ 

 لدروس طفلي عبر اإلنترنت؟   ما هو أفضل مكانٍ  .3
م  علّ للتّ   صةً روس عبر اإلنترنت. سيؤدي هذا إلى إنشاء فكرة أن هذه المساحة مخّص استخدامه فقط للدّ  اختر مكاًنا في المنزل سيتمّ 

 ها مكان  د من أنّ أكّ تّ الو  ،لفازتات مثل األلعاب أو التّ من المشتّ  لألنشطة األخرى. يجب أن تكون هذه المساحة خاليةً  توليس حسب،ف
 .زعج طفلك فيهنلن ي
 .جّيدةٍ إنترنت شبكة بالكامل مع  مشحون   وجهاز   ،من الماء وكوب   القرطاسّية، ، ومستلزماتوكرسي   طفلك لديه مكتب   د من أنّ تأكّ 

 على اإلنترنت؟ كاملٍ  وال يمكنه قضاء يومٍ  ،امماذا لو كان طفلي متعًبا في بعض األيّ  .4
ة في  باح، ولهذا سيحاولون إكمال جميع أوراق العمل والقيام بأكثر األعمال األكاديميّ في الّص  اانتباهً غار أكثر  مون أن الّص يدرك المعلّ 

ة وما  والموسيقى واأللعاب ووقت القّص   ّرسموالة ربية البدنيّ التّ  جعل حصصب، سيقوم المعلمون وإذا أمكن(. 5-1 ّدروسال باح )الّص 
أوراق العمل   هفوتتام، فلن أطول في بعض األيّ  ن طفلك من الحضور لفترةٍ لذلك إذا لم يتمكّ  .إلى ذلك في آخر درسين من اليوم

 المهّمة.
 م؟ علّ لطفلي على التّ  ظام الغذائيّ يف يؤثر النّ ك .5

ويكونون أكثر انتباًها وتركيًزا. يمكنك المساعدة في  ،أكبر ا قبل بدء المدرسة عموًما بطاقةٍ ذين يتناولون فطوًرا صحيًّ ع األطفال الّ يتمتّ 
ازجة،  الفواكه الطّ  ّيات(،كر منخفضة السّ )وال ة بالبروتين واألليافزيادة تركيز طفلك من خّلل تقديم وجبتي اإلفطار والغداء الغنيّ 

ة. يّ لوجبات المغذّ ل ممتازة   هي أمثلة   األطعمة  . كل هذهوت، الموز والحليببادي، الفول، الجبن، زبدة الفول السوداني، الشوفان، التّ الزّ 
اقة. يمكن على الحفاظ على مستويات الطّ  كطفل   (قبل الغداء) ة  يّ صحّ  خفيفة   تساعد وجبة  س. اتريّ كّ السّ و هن القابلة للدّ  وكوالب الشّ تجنّ 
 ة. ات والمشروبات الغازيّ ب الحلويّ ، وتجنّ مشابهٍ  عة أو الجبن أو الفشار أو شيءٍ بعض الفواكه والخضروات المقطّ  ه الوجبةهذكون تأن 

 
 

http://sab.is/X3J3XD


 

 
 اآلن؟ حتى اإلنترنت عبر  روسدّ لل مثاليٍّ  بشكلٍ  طفلي يجلس ال لماذا  م؟ّّ يتعل طفلي هل .6

 بيتطلّ . المدرسة في  الحضور  عند الجديدة مع صفوفهم فللتكيّ  أسابيع 6-2 إلى أحياًنا األطفال رياض أطفال يحتاج قدوسطيًّا  
 أوقاتٍ  في فيتكيّ  أن ويمكن ،مختلف   طفلٍ  كلّ  أن نفهم أن المهمّ  من. األولى واألسابيع اماأليّ  في وجيهوالتّ  عم الدّ  من الكثير األمر

  بشأن دائًما واصل التّ  مع ولكن ،ة العمليّ  هذه خّلل من وطفلك أنت بمساعدتك لنا اسمح. عهوشجّ  طفلك مع بربالّص  ىتحلّ . مختلفةٍ 
 من  المزيد إلى ّ  حاجة هناك تكون  حيث عملٍ  خطط ووضع طفلك متقدّ  لمراقبة مًعا العمل يمكننا ،واحدٍ  كفريقٍ . طوراتوالتّ  المخاوف
 .والدعم المساعدة

 اإلنترنت؟  عبر روسالدّ  يحضر طفلي أجعل كيف .7
 درس  لكل  نجمة على طفلك يحصل المثال، سبيل على ) جًدا مفيدة جومالنّ  طاتمخطّ  مثل المكافآت. يجابيةتحافظ على اإل أن تذكر

 على  ملصقٍ  /نجمةٍ  ووضع اليوميّ  الزمني الجدول  استخدام يمكنك(.  اليوم نهاية في ةٍ خاّص  ةٍ هديّ  أو مكافأة مع دٍ جيّ  بشكلٍ  إجراؤه يتمّ 
 يكون  . SDP   http://sab.is/KH7Z3Z على  باعةللطّ  قابلٍ  نجميٍّ  طٍ مخطّ  على للحصول  هنا قرالنّ  يمكنك أو المكتملة،  روسالدّ 

 ةجميّ النّ  طاتالمخطّ  مثل أدواتٍ  استخدام  فإنّ  لذا، المنزل في عاتهمتوقّ  مع المدرسة عاتتوقّ  تتطابق  عندما بّّل طّ على ال أسهل األمر
 .ة الماديّ   ةراسيّ الدّ   فصولهم في لديهم يكون  قد ما تشبه ةٍ تعليميّ  بيئةٍ  إنشاء في  سيساعد الصور وجداول

 
 ةالعامّ  القواعد

 الحضور 
 .صباًحا 8:00  اعةالسّ  في  رسالدّ  ويبدأ. صباًحا 07:50 اعةالسّ  بحلول الفصول   إلى االنضمام بّّل الطّ  جميع على يجب •
 على  اعتماًدا األولى الفترة عن غائًبا /متأخًرا صباًحا 8:00  اعةالسّ  بعد ينضمون  ذينالّ  بّّل الطّ  اعتبار سيتمّ  ر،المتكرّ  أخيرالتّ  بعد •

 .االنضمام في تأخرهم مدى
 في قدمالتّ  يعيق أن يمكن بسيطةٍ  ألسباٍب  المدرسة  عن  فلالطّ  إبعاد  إنّ . المنتظم الحضور  ةبأهميّ  درايةٍ  على اآلباء يكون  أن يجب •

 .ةواالجتماعيّ  ةاألكاديميّ  التنمية مجاالت جميع
  لهذا المجدولة  روسالدّ  أحدث لعرض أخرى  مرة خولوالدّ  الخروج تسجيل طريق عن Microsoft Teams تقويم تحديث من دتأكّ  •

 .اليوم
 اإلنترنت  عبر معلّ التّ  أثناء واستخدامها الكتب جمع
 طفلك يحصل ىحتّ  الكتب استلمت قد كأنّ  من دأكّ التّ  يرجى. المدرسة من ألخذها بّّل للطّ  كاملٍ  عامٍ  ةلمدّ  كتبٍ  مجموعة إعداد  تمّ  •

 اإلدارة  لدى قٍ معلّ  رصيدٍ  أيّ  هناك يكون  أالّ  يجب ،الكتب استّلم أجل  من هأنّ  االنتباه إلى يرجى. معلّ التّ  لبدء  زمةالّّل  المواد  على
 .ةالماليّ 
  قام الوالد  إذا مفيًدا سيكون . الكتب من إزالتها تمّ وت ، عملٍ  أوراق شكل في الكتب صفحات تستخدم ما  عادةً  ،  KG2 و KG1 في •

 وال ،طبيعيٍّ  بشكلٍ  كتبهم لاألوّ  فّ الّص  طّلب يستخدم. ذلك أمكن إن  القادم  رسللدّ ( فحاتالّص ) فحةالّص  إزالة طريق عن المساعدةب
 .صفحاتٍ  ةأيّ  يزيلون 



 

  فصلٍ  لكل تينمرّ  عادةً ) CAT كلّ  نهاية في( المستمرّ  قييمالتّ  اختبار) CAT تقارير إصدار يتمّ  ل، األوّ   فّ الّص  بّّل لطّ  سبةبالنّ  •
 .قالمطبّ  معلّ التّ  سيناريو على اعتماًدا ةالمستقبليّ  سائلالرّ  في أكبر بشكلٍ  ذلك شرح سيتمّ (. دراسيٍّ 

 
 األكاديميّ  األداء تقييم
 ةاألكاديميّ  القضايا تناقش ال فضلك من. "كمال دينا" دةيّ السّ  AQC الـ مع ٍّ موعد تحديد يرجى لطفلك، األكاديميّ   مالتقدّ  لمناقشة •
 .الّصفّ  سمدرّ  مع
أخذ  يجب. البالطّ  مع المنزل إلى إرسالها وسيتم ،نياألوليّ  الفصلين  من كلٍّ  نهاية في راسيّ الدّ  الفصل نهاية تقارير إصدار يتم •

 .رّفعالتّ  عن معلوماتٍ  ميقدّ  هألنّ   ة  خاّص  ة  أهميّ  له  قريرالتّ  هذا . المدرسة إدارة من العام نهاية تقرير
 

 األطفال  لقسم ةالهامّ  االتصال تفاصيل
 على أكاديمية مسائل أيّ  أو مخاوفٍ  أو استفساراتٍ  أو أسئلةٍ  أيّ  ومشاركة ،AQC ب صالاالتّ  في دتتردّ  ال :اإللكترونيّ  البريد 

dkamal@sabis.net. 
 و أ  6048 722 0750 على  صالباالتّ  -  رشا واآلنسة الكاج اآلنسة - األطفال  قسم بمشرفي االتصال يمكنكم :الهاتف 
 0750 813 5147 
 .واإلعّلنات حديثاتالتّ  جميع لمشاركة  نشطةً  Whatsapp على  اآلباء مجموعات وتظلّ ، سابًقا ةقميّ الرّ  صاتنامنّ  مشاركة تتمّ  
  من دائًما أخبرها. األقلّ  على امأيّ  3 قبل األطفال بقسم AQC مع لقاءٍ  موعد لتحديد المدرسة استقبال فبموظّ  صلاتّ : جتماعاتاال 

 .عنه ثتتحدّ  اّلذي تريد أن وماذا وشعبته، وصّفه )طفلتك(طفلك هو
 . AQCبالـ صالاالتّ   في دتتردّ  فّل ، ةٍ إضافيّ   أسئلةٍ  أيّ  لديك كانت إذا

 يمكننا بذلك، القيام خّلل من. (الطوارئ  حالة باستثناء( AQC بالـ  صالكاتّ  بعد ّلستجابةل ام  أيّ  دائًما ثّلثة انتظر: االستجابة
 .للمشكّلت الحلول أنسب إليجاد جمعها تمّ  قد المعلومات جميع أنّ  من دأكّ ّّ الت

 .ودعمكم تعاونكم على أشكركم
 .كرياتوالذّ  باإلنجازات مفعمٍ  رائعٍ  دراسيٍّ  عامٍ  إلى عنتطلّ . ياتحدّ التّ  سنواجه مًعا، 
 

 الّتحّيات  أطيب
 كمال  دينا

 مسؤولة الّناحية األكاديمّية لقسم الّروضة 
 

 

 

 



 

 طةِرانةوة بؤ قوتاخبانة –بةشى باخضةى ساوايان                          

 دايك و باوكى قوتابييانى خؤشةويست،

بة ئؤناَلين  2021ةى ساوايان.وابِريارة ساَلى نوَيى خوَيندن ضدةمانةوَيت بةخَيرهاتنتان بكةين بؤ بةشى باخ
دةستثَيبكات. تكاية ئةم نامةية بةوردى خبوَينةوة بؤ وةرطرتنى هةموو زانياريية ثَيويستةكان بؤ ساَلى خوَيندنى 

 داهاتوو: 

وو( ، زؤر طرنطة ِرابرد 2) دواى دةرضوون لة بيناى قوتاخبانة لة مانطى  19لةذَير سَيبةرى ظايرؤسى كؤظيد 
قوتابييان باش ئامادةبن.لةوانةية مانةوةيان لةماَلةوة دوور لةقوتاخبانة وةكو ثشووَيك بَيت بؤهةندَيكيان، بؤية ئةستةمة 

باشرتين وةرطرتنى وانةكان بةجدى و وةرطرتنى رؤتني لةكاتى خوَيندن لةماَلةوة.هةميشة ئاماجنمان دابينكردنى 
 بارودؤخَيك كة ِرووبةِروومان دةبَيتةوة.  قوتابيامنان لة خوَيندن ، بةضاوثؤشى لةهةر بةردةوام بوونى  و خوَيندن

زؤر رَيطاى طرنط هةية بؤ دابينكردنى خوَيندن لةئؤناَلين تاقى كردنةوةيةكى سةرةنج ِراكَيش و طشتطرية بؤ 
 قوتابيامنان: 

 . Microsoft Teams خشتةى وانةكان و وانةوتنةوةكان لة ِرَيطةى بةرنامةى •

 هةر قوتابييةك ثَيويستى بة بةكارهَينانى كامَيراية.  •

ِرةنطدانةوة دةبَيت بؤ يارمةتى لةبةستنى ثةيوةندى باش لةنَيوان مامؤستا  يةبةشدارى كردن و دوواليةنانة •
 و قوتابى، كة هةميشة لةثؤلدا هةبووة.

وتابى و دايك و باوكان كاتَيك بيانةوَيت بةردةست دةبَيت بؤ هةموو ق هةموو وانةكان تؤماردةكرَيت، •
 ثَيداضوونةوة و دووبارةوة تةماشاى بكةنةوة. 

كة يارمةتى منداَلةكةت دةدات  ة بةردةوام دووبارانةيةتَيبينى تكاية ئةم ئامؤذطاريية بةسوودانة بؤ ئةو ثرسيار
ةى قوتاخبانة دةتوانَيت بؤ جارَيكى بؤ طوجناندن لةطةَل تاقى كردنةوةى خوَيندن لةرَيطةى ئؤناَلين، تا ئةو كات

 تر ثَيشوازى لة قوتابييان بكات لة وةرزةكانى ئةزموونى خوَيندن: 

 كَيشةم هةية كة منداَلةكةم رؤتينَيكى باش و رَيك ثَيك جَى بةجَى ناكات، ضى بكةم؟ .1

، ثةيِرةوكردنى خشتةيةك ثَيكهاتةى وَينة منداَلانى بضووك حةز بة جَيبةجَيكردنى رؤتني دةكةن. بؤية 
.جَيبةجَيكردنى هةمان رؤتني  لة قوتاخبانة بؤ منداَلةكةتئاسانة  لةبةرةوثَيشضوونى رؤتينى ريكخراو جَيبةجَيكردنى 

ى ددان،خواردنى بةيانيات،ئَيواران/.....( يارمةتى منداَلةكةت ) لةبةركردنى جل و بةرط،ثاككردنةوة لةبةيانى و ئَيوارةدا
 امى رؤذانةى بكات.رؤطِر.وةرَيطةى ثَيدادت كؤنرِتؤَلى ثتبؤ زانينى ئةو شتانةى منداَلةكةت ئةجنامى دةدا تدةدا

 



 

لة  بكرَيت )كؤثى( بؤ بةدةستهَينانى خشتةى وَينة كة دةتوانرَيت لةبةرطرتن http://sab.is/X3J3XD كليك لةسةر ) 
SDP بيرِبة و لةهةر شوَينَيكى ماَلةكةتدا بَيت هةَليواسة،كة ئاسانبَيت بيبنيت و جَيبةجَيبكةيت.ئةتوانيت كارتة .

.رَينمايى هةموو دايك و ِرةنط بكات يان منداَلةكةت دةتوانَيت كارتةكان بةِرةش و سثى نطاوِرةنطةكان كؤثى بكةيت ةِر
 ى ساوايان دةكةين بة بةكارهَينانى خشتةى وَينة. باوك و سةرثةرشتيارى قوتابييانى باخضة

 . ضؤن دةتوامن يارمةتى منداَلةكةم بدةم تا هةست بة ماندووبوونى زؤر نةكات لةرؤذةكةدا؟2

لةوانةية كةم  بَيت،كاتذمَيرة بؤ خةوتن  تاكو بةئاطا و ئامادة 12بؤ  10ثَيويستى بة هةموو شةوَيك  منداَلى بضووك 
كة ئةمةش ئةستةمة منداَل بتوانَيت  ِرةنطبداتةوةهةَلضووى خِيرا يان زياد ضاالك لةمنداَلةكةتدا  كاردانةوةيةكىخةوى 

 بةئاطا بَيت لةثؤل. 

هةروةها لة  8:30زؤر بةسوودة مندااَلنى بضووك هةموو شةوَيك لةهةمان كاتدا خبةون)درةنطرت نةبَيت لة كاتذمَير 
 شووى كؤتاى هةفتة.رؤذانى ث

 كوَى باشرتين شوَينة بؤ منداَلةكةم كة بةئؤناَلين تَيدا خبوَينَيت؟ .3

وانةى ئؤناَلين بةكارى بهَينيت.كة ئةمة واى نيشاندةدات ئةم  شوَينَيك هةَلبذَيرة بؤ منداَلةكةت تةنها بؤ خوَيندن و
دَلنيا بيت  ودةبَيت بةدةر بَيت لةيارى و تةلةفزيؤن  ئةو شوَينة نةك بؤ ضاالكى تر. شوَينة تةرخان كراوة بؤ خوَيندن،

 دا. يكة منداَلةكةت بَيزار نابَيت تَيةشوَين

و  ، ثَيداويستى ثةِراوطة و ثةرداخَيك ئاو و وايةرى شةحن كردنةوةتمَيز و كورسى هةبَيـ كةتةجةخت لةوة بكةوة منداَل
 ئةنتةرنَيتَيكى باش.

هةندَيك ِرؤذ زؤر ماندوو و ناِرةحةت بَيت، نةتوانَيت بةدرَيذايى ِرؤذةكة لةسةر ئةنتةرنَيت ضؤن ئةطةر منداَلةكةم .4
 بَيت ؟

مامؤستايان دةزانن كة منداَل لةبةيانياندا زؤر بةئاطاية، بؤية هةموو كاغةزى كاركردن و ئةجنامدانى زياتر لة كارى 
، مامؤستايان وانةكانى وةرزش و وَينة و مؤسيقا و يارى و كاتى ئةجنامدةدرَيت( 5-1ئةكادميى لة بةيانياندا لة وانةكانى )

ة ئةطةر منداَلةكةت تا كؤتا يان بؤ ماوةيةكى درَيذ نةيتوانى ادةنَين. بؤيلةدوو وانةى كؤتايى رؤذةكة د ضريؤك هى تر
 ؤيشتووة. بةردةوام بَيت لة وانةى ئؤناَلين ئةوة كاركردن لةسةر الثةِرة طرنطةكانى ىَل نةِر

 رخوَيندن بؤ منداَلةكةم؟ةةمى خؤراك كاريطةرى دةبَيت لة ست.ضؤن سيس5

بةيانى باش دةخؤن ثَيش دةستثَيكردنى قوتاخبانة خاوةن وزةيةكى زؤرن، هةروةها  ىبة طشتى ئةو مندااَلنةى كة خواردن
نى ردبة ثَيشكةشكردنى خوا بوون وبةئاطازياتر بةئاطا و ضاالك دةبن. دةتوانيت يارمةتى منداَلةكةت بدةيت بؤ زياتر 

شؤفان، ، شري هةموو ئةو  ةنري ، لؤبيا،ث ميوةى تازة،، وةكو  )كةمى شةكر( لة بةيانى و نَيوةِرؤدادةوَلةمةند بة ثرؤتني
يان بةيان ذةمَيكى كةمى تةندروست دووركةوتنةوة لة شريينى ثِر لةِرؤن و شةكر.، خواردنانة منونةى خواردنى نايابن 

http://sab.is/X3J3XD


 

ميوة  و سةوزةواتى بؤ ثارَيزطارى لة وزة.دةتوانيت ئةم ذةمة هةندَيك ت)ثَيش نانى نيوةِرؤ(يارمةتى منداَلةكةت دةدا 
 نةوة لة خواردنةوة طازييةكان و شريينى.تضةكراو يان ثةنري وطةمنةشامى،دووركةوثار

 . ئايا منداَلةكةم فَيردةبَيت؟بؤضى منداَلةكةم تا ئَيستا لة وانةكانى ئؤناَلين بةشَيوةيةكى منونةيى دانانيشَيت؟6

لة طةَل ثؤلة نوَييةكانيان لةكاتى  نهةفتةية بؤ طوجنا 6-2بةالى كةمى مندااَلنى باخضةى ساوايان ثَيويستيان بة 
ئامادةبوونيان لةقوتاخبانة.كارةكة زؤر ثَيويستى بة يارمةتيدان و هاندانة لةرؤذان و هةفتةكانى سةرةتادا.طرنة لةوة 

م بطرة لةطةَل منداَلةكةت و هانى بدة. رَيطةمان رابطوجنَى  لة كاتى جياواز.ئات بطةين كة هةر منداَلَيك جياوازة ودةتوانَي
منداَلةكةت لةم ثِرؤسةيةدا، بةاَلم بةردةوام ثةيوةندى دةربارةى مةترسييةكانى و يدانى بدة بةيارمةت

اى ثالنى كاركردن كاتَيك دةتوانني ثَيكةوة كاربكةين بؤ ضاودَيرى منداَلكةت و دان.وةكو تيمَيك،ى بكةبةرةوثَيشضوونةكان
 ثاَلثشتى زياترة. و  تى بة يارمةتى سثَيوي

 ضؤن وابكةم منداَلةكةم ئامادةى وانةكانى ئؤناَلين بَيت؟ .7

) بؤ منوونة منداَلةكةت ن زؤر طرنطكة  ت بَيت ثارَيزطارى لة اليةنى باش بكةيت . بة ديارى و هَيلكارى ئةستَيرةكانبةبري
رةيةك وةردةطرَيت لةطةَل ثَيدانى ديارى لة كؤتايى رؤذى هةفتة( دةتوانيت خشتةى كاتى رؤذانة لةهةر وانةَيكدا ئةستَي

  بةكاربهَينيت و دانانى ئةستَيرة/نوساندن لةسةر وانةى تةواوكراو ،يان كليك لةسةر هَيَلكارى ئةستَيرة بؤ كؤثى لةسةر 
 http://sab.is/KH7Z3Z 

انى قوتاخبانة يةك دةطرَيتةوة لةطةَل  ثَيشبينيةكانيان لةماَلةوة، بؤية كارةكة ئاسانرتة بؤ قوتابييان كاتَيك ثَيشبينييةك
لة وةرزةكانى  نزيكةة يارمةتيدةرة بؤ بنياتنانى كةشَيكى فَيركارى نبةكارهَينانى هَيلكارى ئةستَيرة و خشتةى وَي

   خوَيندن. 

 ِرَيساى طشتى
 ئامادةبوون
بةيانى  8:00بةيانى وانة لة كاتذمَير  7:50هةموو قوتابييان ثَيويستة ئامادةبن لةكاتذمَير  •

 دةستثَيدةكات.

 دةائامةون ، بةيانى دوادةك 8:00،ئةو قوتابييانةى دواى كاتذمَير دواى دواكةوتنى دووبارة و ضةندجارَيك •
 نابن لة سةرةتاى ماوةى بةطوَيرةى هاتنيان.

نى منداَل لةقوتاخبانة تن. دووركةودةت طرنطى بةئامادةبوونى رَيكى منداَلةكانيان بدايك و باوكان دةبَي •
لةبةر هؤكارى الوةكى لةوانةية تةطةرة بَيت لةبةروثَيشضوونى هةموو بوارةكانى بةرةثَيشضوونى ئةكادميى و 

 كؤمةاَليةتى. 

لةِرَيطةى ضوونةناو بةرنامة و هاتنةدةر تَيدا بؤ  Microsoft Teamsجةخت بكةوة لة نوَيكردنةوةى  •
 بينينى نوَيكاري وانةكانى خشتةكراو بؤ ئةو ِرؤذة. 

http://sab.is/KH7Z3Z


 

 كؤكردنةوةى ثةرتووك و بةكارهَينانى لةكاتى خوَيندن بة ئؤناَلين 

ندَيك ثةرتووك بؤ قوتابييان دانراوة لة قوتاخبانة وةريدةطرن.تكاية جةخت بكةوة ةبؤ ماوةى ساَلَيك ه •
ةر ثةرتووكةكانت وةرطرتووة تا منداَلةكةت بابةتة ثَيويست و سةرةكييةكان بؤ سةرةتاى خوَيندن ئةط

 وةربطرَيت. تكاية بؤ وةرطرتنى ثةرتووك ثَيويستة هيض تَيضووَيكى دارايى ثَيشووت لةسةر نةمابَيت.
 

َيدةكرَيتةوة. بةسوودة لكة لةثةرتووكة  كارى لةسةردةكرَيت، ثةرتووكةكان لةشَيوةى الثةِرة kg1, kg2لة  •
ان بدةن لة لَيكردنةوةى  )الثةِرةكان( بؤ وانةى تكانةيارمةتى منداَل ئةطةر توانيتان ئةطةر دايك و باوكان

 ى ليناكةنةوة.ةداهاتوو.قوتابييانى ثؤىل يةك ثةرتووكةكانيان بةشَيوةى ئاساى بةكاردةهَينن و الثةِر

 
) بةردةوام  CAT) تاقى كردنةوةى بةردةوام( لةكؤتاى هةر  CATثؤىل يةك، راثؤِرت و كؤمنرةى قوتابييانى  •

ةكانى دواتر بةطوَيرةى ثِرؤسةى مدووجار بؤ هةر وةرزَيك( ئةمة بةشَيوةيةكى وردتر باسدةكرَيت لة نا
 خوَيندنى جَيبةجَيكراو. 

 

 هةَلسةنطاندنى ئاستى ئةكادميى
لةطةَل  AQC طةَللةبؤ تاوتؤكردنى بةرةوثَيشضوونى اليةنى ئةكادميى منداَلةكةت، تكاية كاتَيك دياريبكة  •

 تؤ مةكة.وبةرَيز دينا كةمال . تكاية كَيشةكانى ئةكادميى لةطةَل مامؤستاى ثؤل تا

طةَل قوتابى ة،للة كؤتايى هةردوو وةرزى يةكةم و دووةم دةردةضَيت خوَيندن راثؤِرتى كؤتاي وةرزى  •
اثؤِرتة طرنطى تى كؤتاى ساَل لةبةِرَيوبةرايةتى قوتاخبانة وةردةطريَيتةوة. ئةم ِردةينَيرينةوة ماَلةوة. راثؤِر

 ش دةكات. زانيارى لةبةرةو ثَيضوونى ثَيشكةتايةبتى خؤى هةية جونكة 

 وردةكارى ثةيوةندى طرنط بؤ بةشى منداَلن
بؤضونَيك يار هةر بريو، بؤبةشدارى كردن لة ثرس AQCةندى كردن بة وينامةى ئةلكرتؤنى:دوودَل مةبة بة ثة

 .dkamal@sabis.netهةر مةترسييةك  يان هةر بابةتَيكى ئةكادميى لةسةرو 
بةِرَيز )كةذاَل و ِرةشا( بةذمارة تةلةفؤنى  –تةلةفؤن: دةتوانيت ثةيوةندى بةسةرثةرشتيارى  بةشى باخشةى ساوايان 

 5147 813 0750يان  6048 722 750
كاراية بؤ بةشدارى كردنى هةموو  Whatsappلةسةر اوكان بةشدارى منبةرى دجييتاَل ثَيشوو، طروثى دايك و ب

 .نوَيكارى و ئاطادارييةكان 
  

mailto:dkamal@sabis.net


 

بةشى  AQCةوتن لةطةَل كدنى ضاوثَيركة بؤ دياريبة ثرسطةى قوتاخبانة بكثةيوةندى رؤذ  3ثَيش كؤبوونةوةكان: 
باخضةى ساوايان. بةردةوام زانيارى بدة ) منداَلةكةت( كَيية و لةض ثؤل و هؤبةيةكة، ضيية ئةوبابةتةى دةربارةيةوة 

 كةيت. دةطفتوطؤى لةسةر 
    .AQCرسارَيكت هةبوو دوودَل مةبة بة ثةيوةندى كردن بة ثئةطةر هةر 

) جطة لة حاَلةتى فرياطوزارى(  AQC بؤ وةاَلمدانةوةت دواى ثةيوةندى كردنت بة بنَىِرؤذ دا 3وةاَلمدانةوة : بةردةوام 
 بينينةوةى ضارةسةر بؤ كَيشة. لةكاتى ئةجنامدانى بةمة دةتوانني هةموو زانيارى كؤبكةينةوة بؤ 

 وثاس بؤ هاوكارى و ثاَلثشتى بةردةوامتان.س

 هيواى ساَلَيكى سةركةوتوو و ثِر لة بريةوةرى و داهينان دةخوازين.  ،وةكانني ِرووبةرِِووبونةِرووبةِرووى ثَيكةوة ، 

 

 لةطةَل رَيزدا 

 دينا كةمال

 سةرثةرشتيارى ئةكادميى باخضةى ساوايان

 

 


