
 

 
 

Saturday 21st March 2020 

 

 

Dear Parents,  

 

As you will appreciate, a huge amount of work has been carried out in preparation for the 

remote learning to start tomorrow at 8am. We had a platform test on Thursday 19th March, as 

you know, and everything worked apart from one teacher but people did find it a little slower 

than usual. Tomorrow will be a big test of the system and we are positive. 

 

1.       How do I register each day?  

a.   ‘like’ the first comment from the teacher at whatever time you do the activity. For 

Secondary students, they can do this for each lesson. It will be put on SIMS and 

go towards Term 3 attendance. 

2.       What happens if the platform is slow or does not work?  

a.   Please do not worry – or contact the school at this stage. We have many staff 

members who are also parents and they will be able to provide useful feedback. 

b.   Leave the portal for a few minutes and come back, as we have no control over 

this. The speed of Du/Etisalat may be the issue or the large amount of people 

using Edmodo around the world. 

3.       What happens if I do not hear from my child’s teacher?  

a.   We have had around 40 staff members who have been unable to return to the 

UAE due to the borders closing on Thursday morning. Many were turned away at 

the airport. 

b.   Colleagues in the UK or Ireland are getting up at 3:30am for a 4:00am start UAE 

time. Please give them a few minutes, as it is a very early start. 

c.   Our Heads of Years and Heads of Departments are monitoring if anyone does 

not log on, and they will follow up. 

  

If there are issues #weareinthistogether – please be patient as we have worked incredibly hard 

to make remote learning a success. 

 

Yours sincerely, 

 

Mr J Dey 

Headmaster/CEO 

 

 

 



 

 
 2020مارس  21السبت 

 
 

ات اآلباء األعزاء،  حضر
ا لبدء التعلم عن ُبعد 

ً
ين الذي قمنا به استعداد ي الساعة سوف تثمنون الجهد والعمل الكبير

ر
ا ف

ً
صباًحا. كان لدينا اختبار  8غد

 من  مارس، كما تعلمون، وبضف النظر بأن العمل من معلم واحد، 19منصة يوم الخميس 
ً
لكن الناس وجدوه أبطأ قليال

ا للنظام ونحن إيجابيون  .المعتاد. غدا سيكون اختبارا كبير
 
ي التسجيل كل يوم؟ .  1

 كيف يمكنن 

" أول تعليق من ا" . أ  ي
ي أي وقت تمارس فيه النشاط. بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية، يمكنهم أعجبنر

ر
لمعلم ف

 .نحو بداية الفصل الدراسي الثالث SIMS القيام بذلك لكل درس. سيتم وضعه عىل
 

 ماذا يحدث إذا كانت المنصة بطيئة أو ال تعمل؟ . 2
ي هذه المرحلة. لدينا الع -أ. من فضلك ال تقلق 

ر
ر من هم آباء وأمهات أو اتصل بالمدرسة ف ديد من الموظفير

 .وسيكونون قادرين عىل تقديم مالحظات مفيدة
ي ذلك. قد تكون رسعة

ر
هي  Du / Etisalat ب. اترك البوابة لبضع دقائق ثم عد مرة أخرى، حيث أننا ال نتحكم ف

ي جميع أنحاء العالم Edmodo المشكلة أو العدد الكبير من األشخاص الذين يستخدمون
ر

 .ف
 

؟. 3  ماذا يحدث إذا لم أسمع من معلم طفلي
موظفا لم يتمكنوا من العودة إل اإلمارات بسبب إغالق الحدود صباح الخميس. تم إبعاد  40أ. كان لدينا حوالي 

ي المطار
ر

 .الكثير منهم ف
ي المملكة المتحدة أو أيرلندا الساعة 

ر
ي تمام الساعة  3:30ب. يستيقظ الزمالء ف

ر
توقيت صباًحا ب 4:00صباًحا ف

 .اإلمارات. يرجى منحهم بضع دقائق، ألنها بداية مبكرة للغاية
ج. يراقب رؤساء الصفوف ورؤساء األقسام لدينا إذا لم يقم أي شخص بتسجيل الدخول، وسوف يقومون 

 .بالمتابعة
  

ي هذا مًعا 
ر

 .عن بعد اح التعلميرجى التحىلي بالصيى ألننا عملنا بجهد كبير لتحقيق نج -إذا كانت هناك مشكالت # نحن ف
 

ام،  تفضلوا بقبول فائق االحير
 

 داي ج.  السيد
 المدير / الرئيس التنفيذي

 
 

 


