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KG Online Classes Are Starting! 
 

Online Learning for KG students will start on Monday, April 20th, 
2020. 

 

The first day will be orientation and general revision to help 
familiarize the students with the TEAMS platform.   

  

 

How Do I See My Online Timetable?  

 
• The timetables will be uploaded to your SABIS® Digital Platform. 

o https://sdpauth.sabis.net  

• Click on Schedules and Timetables to open your online class 
timetable. 

• Click on Exam Preparation to find a weekly plan with the material 
that will be done in class.  The weekly plan for next week will be 
uploaded over the weekend before. 

 

 
  

https://sdpauth.sabis.net/
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How to Join My Online Lesson? 
 

Download Microsoft Teams. 

o Do you have a laptop? Visit this site:  
https://teams.microsoft.com/downloads  

o Do you have a tablet? Visit the App Store, Galaxy Store, or Play 
Store depending on your device. 

 

 

For more information on how to install MS Teams and Join Lesson Click Here 

https://teams.microsoft.com/downloads
https://www.youtube.com/watch?v=FIctZAUz1S0&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=FIctZAUz1S0&t=28s
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How Long Will These Online Lessons Be? 
 
• Shorter in the beginning. The lessons will be scheduled as 50 

minutes, but the teachers will finish their lessons after 20-25 minutes in 
the first few days to make it easier for students.  The lessons will be 
made longer gradually. 
 

• KG students’ attention span. During regular classes, KG students 
don’t do more than 20-25 minutes of active academic work at a time.  
We are taking this into account for the online classes, which is why the 
lessons will be slightly shorter in the beginning. 
 

• Keeping your child engaged. The teachers will of course make a 
huge effort to keep the kids engaged, but we will also depend on 
parents to help them with the technical aspects (mute and unmute) and 
to motivate them to stay engaged in the lesson. 

 
 
What Should Students Do During Online 
Lessons? 
 
• Be on time. Log into your account 10 minutes before your first lesson. 

Teachers will report late students to the supervisors. 

• Have what you need. Make sure you have your pencils/pens, 

notebooks, and any other material needed. 

• Be ready to answer. All the students will be on mute. The teacher 

will unmute individual students to ask them questions about the 

lesson. 

• Do your written work. The teacher will check that students are 

doing their work by calling on random students for answers.  

• Stay on Task. Pay attention and don’t get distracted. 

• Behavior Counts! Supervisors and AQC will be checking all the 

classes. 
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Do During Online  ParentsWhat Should 

Lessons? 

 
• Make sure your child attends all online classes. Please check your 

child’s online timetable on the SDP. Make sure your child attends 
online lessons in a quiet room. 

• Don’t communicate with teachers or interrupt lessons. The 

teachers’ sole priority is to teach effectively without distractions. For 

any comments or questions, contact the AQC or school 

administration. All students will be muted by teachers until called 

upon by teachers. 

• Let your child do the work. Do not complete work for your child or 

answer questions when the teacher calls on them. For your child to 

learn the concepts, he/she must do the work themselves.  

• Let’s work as a team. Teamwork between school and parents is 

needed for the success of online learning. Therefore, parents need 

to ensure their child/children are completing the weekly material and 

actively participating in online lessons.  

• Become our Partner! You will need to motivate and, at times, guide 

your child in order to make online learning work. This means parents 

are expected to become full partners in our online school. 

• Be Reachable. Make sure the school has your up to date email and 

mobile numbers. 

• Be Patient! Online Learning is a new and exciting solution during 

these challenging times. With anything new, issues will be faced; 

solutions will be found by working together. 
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KG onlayn dərsləri başlayır! 
 

KG şagirdləri üçün ilk onlayn dərs 20 Aprel 2020-ci il, Bazar ertəsi günü 
keçiriləcəkdir. 

 
İlk gün şagirdlərə TEAMS proqramı ilə tanış olmağa kömək edəcək bəzi 

istiqamətlər veriləcək və keçirilənlərin ümumi təkrarı olacaqdır . 

 

Mən onlayn dərs cədvəlimi necə əldə edə 

bilərəm? 

• Dərs cədvəli sizin SABIS® Rəqəmsal Platformanıza yüklənəcəkdir. 

o https://sdpauth.sabis.net  

• Onlayn dərs cədvəlinizi əldə etmək üçün “Schedules and 
Timetables” bölməsinə daxil olun. 

• Sinifdə keçiriləcək dərslər də daxil olan həftəlik planı əldə etmək üçün 
“Exam Preparation” düyməsini basın. Nəzərinizə çatdıraq ki, hər 
növbəti həftənin dərs planı bir həftə əvvəl yüklənəcəkdir. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sdpauth.sabis.net/
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Onlayn dərsimə necə qoşula bilərəm? 
 

•   Microsoft TEAMS proqramını yükləyin. 

o Noutbukunuz varsa- Bu saytna daxil olun: 
https://teams.microsoft.com/downloads 

o Planşetiniz varsa- Cihazınızdan asılı olaraq App Store, Galaxy 
Store və ya Play Store-a baş çəkin.  

 

 

 

• Microsoft Teams proqramını yükləmək və dərslərə qoşulmaqla bağlı 
əlavə məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı linkə daxil olun .  

o https://www.youtube.com/watch?v=FIctZAUz1S0&t=28s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• İlk başda dərslər qısa müddət keçiriləcəkdir. Baxmayaraq ki, 
cədvəldə dərslər 50 dəqiqə müddətinə təyin ediləcək, müəllimlər  ilk 
günlərdə dərsləri 20-25 dəqiqədən sonra bitirəcəklər. Bu üsul şagirdlər 
üçün daha asan olacaq və onu da qeyd edək ki, dərslərin müddəti 
tədricən uzadılacaqdır. 

 

• KG şagirdlərinin diqqət ayıra bilmə intervalı. Normal dərslər 
keçirilən zaman KG şagirdləri bir dərs boyuca 20-25 dəqiqədən çox 
aktiv akademik iş görə bilmirlər. Onlayn dərslər keçirərkən bunu nəzərə 
alırıq və buna görə başlanğıcda dərslər bir az daha qısa olacaqdır. 

 

• Övladınızın dərsdən yayınmamasına diqqət edin. Müəllimlər, əlbəttə 
ki, uşaqların dərsə diqqət ayırmaları üçün çox səy göstərəcəklər,lakin 
bununla yanaşı texniki cəhətdən (səsli və ya səssiz rejimi 
yandırmaqda) və dərsə qulaq asmağa həvəsləndirmək üçün 
valideynlərin də köməyinə ehtiyacımız var. 

 

 

https://teams.microsoft.com/downloads
https://www.youtube.com/watch?v=FIctZAUz1S0&t=28s
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Şagirdlər onlayn dərs zamanı nə etməlidirlər? 

 

• Vaxtında qoşulun. İlk dərsiniz başlamazdan 10 dəqiqə əvvəl 

hesabınıza daxil olun. Müəllimlər gecikmiş şagirdləri nəzarətçilərə 

məruzə edəcəklər. 

• Dərs ləvazimatlarınız yanınızda olsun. Qələm, dəftər və digər 

zəruri ləvazimatlarınızın olduğundan əmin olun. 

• Cavab verməyə hazır olun. Dərs zamanı bütün şagirdlər ekrandakı 

səssiz rejimi seçməlidirlər. Müəllim sual vermək istədiyi zaman 

individual olaraq şagirdləri səsli rejimə salacaqdır. 

• Tapşırıqlarınızı yazın. Müəllim hazır olub-olmadığını yoxlamaq 

məqsədi ilə ixtiyari şəkildə şagirdlərə zəng edəcəkdir. 

• Dərsə fokuslanın. Dərs müddətində diqqətinizi yayındırmayın. 

• Davranış qaydaları! Nəzarətçilər və AQC-lər (akademik keyfiyyətə 

nəzarət edənlər) bütün sinifləri yoxlayacaqlar. 
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Valideynlər onlayn dərs zamanı nə 

etməlidirlər? 

•  Əmin olun ki, övladınız bütün onlayn dərslərdə iştirak 

edir.  Xahiş edirik SABIS Rəqəmsal Platformasından 

övladınızın dərs cədvəlini yoxlayın. Həmçinin övladınızın 

sakit bir otaqda dərsə qoşulduğuna nəzarət edin. 

• Müəllimlərlə danışmaq və ya dərsləri bölmək olmaz. 

Müəllimlərin yeganə prioriteti yayınmadan effektiv dərs 

keçməkdir. Hər hansı bir rəy və ya sualınız üçün AQC-lərə 

və yaxud məktəb rəhbərliyinə müraciət edin. Müəllim 

onlara zəng edənə qədər bütün şagirdlər müəllimlər 

tərəfindən səssiz rejimə alınacaqdır. 

• İcazə verin övladınız tapşırıqları özü etsin. Övladınızın 

əvəzinə tapşırıqları tamamlamaq və ya müəllim zəng etdiyi 

zaman suallara cavab vermək kimi halların baş 

verməməsinə diqqət edin. Qaydaların məzmununu 

anlamaq üçün övladınız tapşırıqları özü yerinə yetirməlidir.  

• Gəlin bir komanda olaq! Onlayn dərslərin uğurlu olması 

üçün məktəb və valideynlərin komanda şəklində işləməsi 

vacibdir. Buna görə valideynlər övladlarının həftəlik 

materialları tamamlamalarını və onlayn dərslərdə fəal 

iştirak etmələrini nəzarətdə saxlamalıdırlar . 

• Bizim partnyorumuz olun. Siz övladınıza motivasiya 

verməli və, bəzən, onlayn tapşırıqlarını yerinə yetirməsi 

üçün onu düzgün yönəltməlisiniz. Bu o deməkdir ki, 

valideynlərdən onlayn tədris müddətində bizim tam 

partnyorlarımıza çevrilmələrini gözləyirik. 

• Əlçatan olun. Məktəbdə ən yeni e-poçt ünvanlarınızın və 

mobil nömrələrinizin olduğundan əmin olun. 

• Səbirli olun. Onlayn tədris bu çətin dövrlər üçün yeni və 

maraqlı bir üsuldur. Belə ki, hər bir yenilikdə olduğu kimi, 

problemlərlə üzləşəcəyik və bunun da,  həlli yolu 

əməkdaşlıq vasitəsilə tapılacaqdır. 


