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KG Online Classes Are Starting! 
 

Online Learning for KG students will start on Thursday, April 16th, 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 on Wednesday afternoon (April 15th) 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. 

 Log into Microsoft Teams using your own username and password. 

o You cannot remember it? Visit this site  
http://accounts.sabis.info/sabis/schools.php 

 

 If you have a laptop, click on the Calendar and choose the lesson you need to 
join. Check your online timetable to know which lesson to join and when. 
 

 If you are using a tablet, select the Teams button at the bottom of the screen 
and choose the lesson you need to join. Check your online timetable to know 
which lesson to join and when.  

 

 

https://teams.microsoft.com/downloads
http://accounts.sabis.info/sabis/schools.php
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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. 

?Do During Online Lessons ParentsWhat Should  

 
 Make sure your child attends all online classes. Online classes begin at 9:00 

a.m. Erbil Time (UTC+3). Please check your child’s online timetable on the 
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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/ren 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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 ! ستبدأ الدروس قريباً 
 

  ١٦/٤/٢٠٢٠ خميسالتعليم عبر اإلنترنيت لطالب الروضة يوم السيبدأ . 
  التعرف على منصة على سيخصص اليوم األول للمراجعة العامة ولمساعدة الطالبTeams 

 

 اإلنترنيت؟ على كيف أجد جدول الدروس الخاص بطفلي 

 ١٥/٤بعد ظهيرة يوم األربعاء الموافق  (SDP)الرقمية   ®SABISمنصة  لىالجداول الزمنية الخاصة بالدروس إسيتم تحميل ● 

o         https://sdpauth.sabis.net  
 

 .لفتح الجدول الزمني عبر اإلنترنيت الخاص بطفلك Schedules and Timetablesعلى  أنقر● 

سيتم تحميل سبوع، علمية التي سيتم تدريسها خالل األلاإليجاد الجدول األسبوعي للمواد  Exam Preparation أنقر على● 

  . التي تسبقه سبوع المقبل خالل عطلة نهاية األسبوعسبوعية لألالخطة األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لى الدروس عبر اإلنترنيت الخاصة بيكيفية اإلنضمام إ

https://sdpauth.sabis.net/
https://sdpauth.sabis.net/
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 . Microsoft Teamsقم بتحميل برنامج  ●

 محمول؟ إذن قم بزيارة الموقع التالي الحاسوب الهل لديك جهاز  - 

https://teams.microsoft.com/downloads 

 . عتمادا على نوع جهازكا  Play Store أو  App Store ،Galaxy Store؟ قم بزيارة  (تابلت)لكتروني هل لديك لوح إ -

 

 . سم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بكباستخدام ا Microsoft Teamsلى  قم بتسجيل الدخول إ ●

 سم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك؟ إذن قم بزيارة الرابط التاليهل نسيت ا - 

http://accounts.sabis.info/sabis/schools.php  

 

تحقق من جدولك . ليهالدرس الذي تريد اإلنضمام إختر وا Calendarكنت تستخدم جهاز حاسوب محمول، قم بالنقر على  إذا ●

 . ليه وموعدهنترنيت لمعرفة الدرس الذي ينبغي أن تنضم إالزمني عبر اإل

 

تحقق من جدولك . ليهاإلنضمام إواختر الدرس الذي تريد في أسفل الشاشة  Teamsذا كنت تستخدم الجهاز اللوحي، حدد زر إ ●

 . ليه وموعدهنترنيت لمعرفة الدرس الذي ينبغي أن تنضم إالزمني عبر اإل

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كم من الوقت ستستغرق هذه الدروس؟
 - 20ن المعلمين سينهون دروسهم بعد دقيقة، في حين أ 50ة الدروس لمدة ستتم جدول، ستكون هذه الدروس قصيرة في البداية● 

 . خالل األيام القليلة األولى بغية تسهيل التجربة على الطالب، سيتم زيادة وقت الدروس تدريجيا   دقيقة 25

https://teams.microsoft.com/downloads
http://accounts.sabis.info/sabis/schools.php
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دقيقة من النشاط األكاديمي الفعّال  25 – 20كثر من س العادية، ال يقدم طالب الروضة أخالل الدرو. مدى انتباه طالب الروضة● 

خالل الدروس المقدمة عبر اإلنترنيت، ولهذا السبب ستكون الدروس قصيرة  خالل الدرس، نحن نأخذ هذا الموضوع في الحسبان

 . خالل األيام االولى

سيبذل المعلمون جهدا  كبيرا  إلبقاء األطفال منتبهين، ولكننا سنعتمد أيضا  على أولياء األمور  المساعدة على إبقاء طفلك منتبهاً،● 

 . وحث أطفالهم على اإلستمرار بالمشاركة والتفاعل مع الدرس( غيل الصوتتش / كتم الصوت ) للمساعدة في الجوانب التقنية 

 

 

 

 أثناء الدروس المقدمة عبر اإلنترنيت ؟ الطالبماذا يجب أن يفعل 
سيقوم المعلمون بإبالغ . دقائق من موعد الدرس األول 10، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك قبل كن مستعداً في الوقت المحدد● 

 . عن الطالب المتأخرين( Supervisors)المشرفين

 . من األقالم والدفاتر وأي مواد أخرى مطلوبة خالل الدرس قم بتهيئة كل ما تحتاج إليه خالل الدرس● 

سيقوم المعلم بكتم أصوات جميع الطالب،كما سيقوم المعلم بإعادة صوت الطالب الذي . أسئلة المعلم كن مستعداً لإلجابة عن● 

 . حول الدرس سيوجه إليه سؤال

، سيتحقق المعلم من إكمال الطالب لواجباتهم من خالل توجيه أسئلة بشكل عشوائي لمجموعة من قم بإكمال واجبك البيتي● 

 . الطالب

 . ومركزا  خالل الدرس وال تشغل نفسك كن منتبهاً ● 

 . بمتابعة جميع الفصول AQCو ( Supervisors)سيقوم المشرفون! سلوكك خالل الدرس مهم● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ماذا يجب على أولياء األمور فعله خالل الدروس 
( . UTC+3)صباحا  بتوقيت أربيل 9:00تبدأ الدروس الساعة . تأكد من حضور طفلك في الوقت المحدد للدروس عبر اإلنترنت● 

 . اإلنترنت في غرفة هادئةتأكد من حضور طفلك الدروس عبر .   SPDيرجى التحقق من جدول الدروس لطفلك عبر اإلنترنت على 

ان ون تشتيت االنتباه، إذا كالمهمة األساسية الوحيدة للمعلم هي التعليم بشكل فعال وبد. ال تتواصل مع المعلمين أو تقاطع الدرس● 

ين و إدارة المدرسة، سوف يتم قطع الصوت عن جميع الطالب من قبل المعملأ AQCصال ب م أي تعليقات أو أسئلة، يرجى االتلديك

 . حتى يقوم المعلم بإعادة الصوت للطالب

لكي يفهم طفلك الموضوع جيدا  عليه أن . ، ال تكمل له الواجب وال تجيب عن األسئلة التي يوجهها المعلم لهبواجبه يقوم طفلك دع● 

 . يقوم بإكمال الواجب بنفسه
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لذلك، . ساعد على إنجاح عملية التعليم عبر اإلنترنيت، إن العمل الجماعي بين المدرسة وأولياء األمور سيدعنا نعمل كفريق واحد● 

على أولياء األمور التأكد من أن أطفالهم يكملون المواد التعليمية حسب الجدول اإلسبوعي، ويشاركون بنشاط في الدروس عبر 

 . اإلنترنيت

. م عبر اإلنترنيت تعمل بشكل جيد، سنحتاج إلى تشجيعك لطفلك وتوجيهه في بعض األحيان من أجل جعل عملية التعلشريكنا كن● 

 . وهذا يعني أنه من المتوقع أن يصبح اآلباء شركاء فعالين في مدرستنا عبر اإلنترنيت

 . بحيث يمكن التواصل معك بشكل دائم( بريد إلكتروني، أرقام هواتف)عنك  بيانات محدثةتأكد من أن المدرسة لديها ● 

سنواجه بعض ( ومع أي شيء جديد)التعلم عبر اإلنترنيت هو حل جديد ومثير خالل هذه األوقات الصعبة، وبالتالي ! صبوراً  كن● 

 . المشاكل التي سيتم إيجاد الحلول المناسبة لها من خالل العمل معا  
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  پێدەکات!ۆناڵينی باخچهی ساوايان دەست انهی ئو

                 ٦١/٤/٢٠٢٠دەستپێدەکات له ڕۆژی پێنج شهممه ۆناڵينی باخچهی ساوايانئ فێربوونی

 

ی وەبيرهينانهوە بهشێوەيهکی گشتی پياچوونهوەيهههروەها يه وەيهکهم ڕۆژ خۆڕێکخستنه

   TEAMS platformناسينهوەی  و قوتابيان

  

 

 چۆن دەتوانم خشتەی وانەكان لە ئۆناڵین ببینم ؟

  

  ۱٥/٤/۲۰۲۰مە ڕۆژی چوارشەم دوای نیوەڕۆی ئامادە دەکرێن لەنەخشەی وانەکان 

 SABIS® Digital Platform لەسەر
o   https://sdpauth.sabis.net/ 

 

 رپەنجە داگرە لەسەschedule and timetables   ئەوەی خشتەی وانەكانی ئۆناڵین بكەیتەوە  بۆ.  
 رپەنجە داگرە لەسە Exam preparation    ئەوەی پالنی هەفتانە بدۆزیتەوە لەگەڵ  ئەو بابەتانەی كە لە  بۆ

 . پێش کۆتایی هەفتەبۆ هەفتەی داهاتوو ئامادەدەکرێت  خشتەی وانەکان . پۆل دەخوێندرێت 

 

 
  

https://sdpauth.sabis.net/
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  ن؟چۆن بهشداربم له وانهی ئۆناڵي

 Microsoft Teams  دابەزێنە.  

o الپتۆپت هەیە ؟ سەردانی ئەم سایتە بكە :https://teams.microsoft.com/downloads  

o  تابلێتت ههيه ؟ سهردانیApp store , Galaxy store  ياخودplay store  بكه بهگوێرەی ئهم ئامێرەی كهلهبهر

 .دەسته

  Microsoft teams . بكەرەوە بە دانانی ناوی بەكارهێنەر و ژمارەی نهێنی  
o هلهبيرت نهماوە ؟ سهردانی ئهم سايته بك :http://accounts.sabis.info/sabis/schools.php 

 رئەگەر الپتۆپت هەیە پەنجە داگرە لەسەCalendar   ئەوە ئەو وانە هەڵدەبژێری كە دەتەوێت بەشدار بیت سەیری  دوای
  .لەكام وانە بەشدار دەبیت خشتەی ئۆناڵینەكەت بكە بۆ ئەوەی بزانیت كەی و 

  ئەگەر تابلێت بەكاردەهێنیت .Teams  ئەم وانەیە هەڵدەبژێری كە بەشدار دەبیت  ئینجاهەڵبژێرە لە خوارەوەی شاشەكە .
 .سەیری خشتەی ئۆناڵین بكە بۆ ئەوەی بزانیت كە كامە وانەو كەی بەشدار دەبیت

https://teams.microsoft.com/downloads
http://accounts.sabis.info/sabis/schools.php
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  ؟اڵين چهندەنخوێندنی ئۆ وانهی ماوەی

 
 بهاڵم مامۆستا وانهکه تهواودەکات بهخولهک.  50وانهکه له خشته دانراوە رە. سهرەتا زۆر کورت 

. دوای ئهوە بۆئهوەی ئاسان بێت الی قوتابيانه چهند ڕۆژێکی سهرەتا لتهنها خولهک  25- 20 

 . ههنگاوبهههنگاو ەکرێنهوەدوانهکان درێژ 

 

  قوتابيانی باخچهی ساوايان له ماوەی وانهی ئاسايی . ی باخچهی ساوايانچاودێری قوتابيانماوەی

خوێندنی ئۆناڵين ههژمار . ئێمه ئهوە وەک خولهک کاری چاالکی ئهکاديمی ناکهن 25 -20زياتر له 

 . وانهکان کورتترنکه ئهمه بۆيه له سهرەتا  ٫دەکهين

 

  دات بۆ ئهوەی منداڵهکه بێگومان مامۆستاکه ههوڵێکی زۆردە .که سهرقاڵ بێتبوا له منداڵهکهت

لهگهڵ کێشه  که يارمهتيان بدەنبهاڵم ئێمه پشت بهدايک وباوک دەبهستين  .سهرقاڵ بکات

   .  هانيان بدەن که سهرقاڵی وانهکه بنوەههروەها نگ ( داخستن و دانهخستنی دە)  تهکنيکيهکان

 
 

 قوتابی پێويسته چی بكات لهكاتی وانهی ئۆناڵين؟ 

 مامۆستا . خولەك بەر لەدەستێكی وانەی یەكەم10ئاكاونتەكەت بكەوە  .لەكاتی خۆی ئامادەبە
  .سەرپەشتیار ئاگادار دەكاتەوە بۆ ئەو قوتابیانەی كە دوا دەكەون

 پێنوس ، پەڕاوی تێبینی و هەموو ئەو كەرەستانەی كە . وێت ئامادەی بكەەئەو پێویستیانەی كە دەت
  .پێیە پێویستت 

 هەموو قوتابیەكان بێدەنگ دەكرێن مامۆستا دەنگی قوتابیان دەكاتەوە بە .  ئامادەبە بۆ وەاڵم دانەوە
 .تاكی بۆ هەر پرسیارێك كە هەیبێت دەربارەی وانەكە 

 مامۆستا پشكنین بۆ ئەو قوتابیانە دەكات كە كارەكانیان ئەنجام دەدەن بەهۆی .  كاری نوسینت بكە
 .ڕەمەكی بۆ وەاڵم دانەوەی پرسیارەكانپەیوەندی كردنی هە

 سەرنج بدە و خۆت خەریك مەكە. لەسەر كارەكەك بمێنەوە.  

 سەرپەرشتیار و سەرپەرشتی بەشی ئەكادیمی لە هەموو وانەكان .  ڕەفتارت هەژمار دەكرێت
 ئاگادارن و پشكنین دەكەن
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 پێويسته باوان چی بكهن لهكاتی وانهی ئۆناڵين دا.
  وانەی ئۆناڵین دەست پێدەكات لە . كە منداڵەكەت بەشدار بێت لە وانەی ئۆناڵیندڵنیابە لەوەی

سەیری خشتەی وانەكانی ئۆناڵینی  تکایە(    (UTC+3ربەیانی بەكاتی هەولێ ٩:٠٠كاتژمێر 

وانەی ئۆناڵین بكات لە ژوورێكی  یبەشدار لەوەی منداڵەكەت دڵنیابە   .SDPمنداڵەكەت بكە لەسەر

 . بێ دەنگ
 تاكە ئامانجی مامۆستا . پەیوەندی بە مامۆستاوە مەكە یاخود قسە بە مامۆستا مەبڕە لەكاتی وانە دا

ئەگەر هەر سەرنج . ئەوەیە كە وانە بەشێوەیەكی كاریگەر بە قوتابیان بڵێت بەبێ سەرقاڵبونی مێشك
بیان قوتا. یان سەرپەرشتی بەشی ئاكادیمی بكە و پرسیارێكت هەیە پەیوەندی بە قوتابخانە

الیەن مامۆستاكەیان تاوەكو مامۆستا خۆی پەیوەندیان پێوە  ( لە  ( muteبێدەنگ دەكرێن  ووهەم
  .دەكات 

 ئەركەكەی بۆ تەواو مەكە وەاڵمی پرسیارەكان مەدەوە  .ڕێگە بدە منداڵەكەت خۆی كارەكە بكات
دەبێت . فێری بابەتەكان بێتكاتێك مامۆستا پەیوەندی پێوەدەكات و پرسیاری لێدەكات بۆ منداڵەكەتە تا 

  .خۆی بكات خۆی كارەكانی
 وەزی لە نێوان قوتابخانە و باوان دەبێتە هۆی سەركەوتنی وانەی رەهە .دە وەك تیم كاربكەینب ڕێگە

بۆیە باوان دەبێت دڵنیابن لەوەی كە منداڵەكەی ئەو بابەتانە تەواو بكات كە هەفتانە هەیانە . ناڵینئۆ
  .چاالكیەوە بەشداری وانەی ئۆناڵین بكەنبە  وەهەروەها

  ڕێ نیشاندەری منداڵەكەت بیت . تۆ پێویستە هاندەربی وەهەروەها لەكاتی خۆی بیت! ببە هاوكارمان
  .ئەمە واتای ئەوەیە كە باوان هاوكارمانن لە وانەی ئۆناڵین. تاوەكو وانە ئۆناڵینەكە فێردەبێت

 تری ئیمێڵ و ژمارەی تەلەفۆنت الی قوتابخانە بێتدڵنیابە لەوەی كە نوێ. بتوانین پێتبگەین.  
  خوێندنی ئۆناڵین چارەسەرێكی سەرنج ڕاكێش و نوێیە لەماوەی ئەم بەڕەنگاربونەوەیە ! ئارام بگرە

  .لەكاتی ڕووبەڕوو بوونەوەی هەر شتێكی نوێ چارەسەر دەدۆزینەوە بەكاركردن هەموومان پێكەوە

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


