Distance Learning for Years 1 to 6
EPG classes start on Sunday 13th September.
TIMETABLE
Lessons will be accessible on Google Classroom for Years 1 - 6, from Sunday to Thursday.
Each student will receive their timetable in due course.
CLASS ORGANISATION
Teacher’s Live Lessons (30 mins) will be streamed daily via Google Classroom as per the class
Timetable. Each student will receive a Google email address and a guide on how to use
Google Classroom. Teacher’s recorded lessons and assignments will be available via Google Classroom, allowing
for flexible viewing.

●
●
●

●
●

WHAT YOU NEED TO PREPARE EVERY DAY
You will need:
Your laptop or your charged iPad with the Google Classroom application open.
A pencil case, writing paper or notebook per subject. (This will be provided to you,
by the school.)
A suitable table and comfortable chair.
Work Space:
Sit in a calm and quiet space so that you can concentrate (no music, television, telephone)
If possible, always use the same space.
Make sure your space is well lit.
EPG DISTANT LEARNING CODES OF BEHAVIOUR

Your behaviour and attitude in ‘virtual school”, with EPG, should be the same as it would
be if in class with your teacher - class rules apply.
●
●
●
●
●

Be punctual, be ready online to start live lessons on time.
Follow the guidelines as set by your teacher.
Be attentive and focused during lessons.
Be patient if there are technical problems and inform the teacher on Google Classroom/Class Dojo.
Do not turn on or use any additional technology e.g. phone/camera/recorder, during class time.

●
●

Remember:
When online lessons and assignments are completed, TURN OFF your screens. GO PLAY!
Do some exercise or read a book.

●
●
●
●

Please NOTE:
Your teacher is here for you.
You can contact your teacher on Google Classroom, Google messenger and Class Dojo throughout the school day.
Do not hesitate to ask questions or ask for support from your teacher.
Do your best!

صف السادس
آلية التعلم عن بعد من الصف األول االبتدائي إلى ال ّ
ستبدأ الحصص التعليمية الخاصة ب EPGيوم األحد 13سبتمبر
الجدول
صف األول إلى السادس ،
يمكن الوصول إلى الدروس االفتراضية والدروس المسجلة عبر Google Classroomمن ال ّ
من األحد إلى الخميس .
سيت ّّم إرسال جدول الحصص األسبوعي للطالب.

تنظيم الفصل

ستكون دروس التع ّلم عن بعد عبر Google Classroomتب ًعا للجدول الذي ت ّّم إرساله للطالب .
سيتلقّى كل طالب البريد االلكتروني الخاص به ودليل الدخول إلى Google Classroom .
ستكون الدروس المسجلة واألعمال المطلوب من الطالب القيام بها متوفرة عبر Google
Classroomوذلك لتسهيل الحصول عليها من قبل الطالب ولدعم العملية التعليمية.

ماذا تحتاج للتحضير يوميا
ستحتاج الى :
ـ جهاز الالبتوب أو األيباد مفعل عليه تطبيق Google Classroom.
مقلمة مدرسية وورق أو دفتر لكتابة المالحظات حسب كل مادة (وذلك ستقوم المدرسة بتوفيره).-طاولة مناسبة وكرسي مريح .

مساحة العمل :
اجلس في مكان هادئ حتى تتمكن من التركيز خالل الحصص (بدون موسيقى ,هاتف ,تلفاز )ومناألفضل استخدام المكان نفسه إن أمكن .
أن المساحة كافية.
ـ التأ ّكد من ّّ
قواعد سلوك التعلم عن بعد في EPG
يجب أن يكون سلوكك في المدرسة االفتراضية هو نفسه كما لو أنك متواجد في الفصل
مع معلمك :
ً
جاهزا للبدء بالدروس وفي الوقت المناسب.
ـ كن
ـ اتبع اإلرشادات التي يضعها معلّم الفصل .
صة.
ـ تحلّى باالنتباه والتّركيز خالل الح ّ
صبر إذا ما واجهت أي مشكلة تقنيّة وأبلغ معلّمك عبر ClassDojoأو Google Classroom.
ـ تحلّى بال ّ
ـ ال تقم بتشغيل أي هاتف ,كاميرا ,مسجل صوتي خالل أوقات الحصة .

تذكر
 عند االنتهاء من الفصول الدراسية عبر اإلنترنت واألعمال المطلوب منك القيام بها أوقف تشغيل الشاشات و اذهب للعب. -قم ببعض التمارين الرياضية واقرأ كتابًا مفيدًا .

يرجى مالحظة التالي
معلمك هنا ألجلك .يمكنك التواصل مع معلمك على Class Dojoأو عبر Google Classroomخالل اليوم الدراسي .ال تتردد في طرح أي سؤال أو طلب دعم من قبل معلمك .ـ ابذل قصارى جهدك .

الالال

Distance Learning for Years 1 to 6
EPG Online Learning starts on Sunday 13th September.

Lesson Outline
Lessons and resources will be posted on Google Classroom for Years 1 - 6, from Sunday to Thursday.
The following table shows the Live Lesson and Non-live Lesson distribution for all year groups, 1 to 6.

Year Group

Live Sessions
Per Day

Number of
students in
each live
Session

Number of
Recorded
Lessons Per
Day

Year 1

1 (9 Live
Sessions per
week including 1
Arabic)

10

2

Year 2

1 (10 Live
Sessions per
week including 2
Arabic)

10

2

Year 3

1 (10 Live
Sessions per
week including 2
Arabic)

10

2

Year 4

2

15

2

Year 5

3

30

2

Year 6

3

30

2

Distance Learning for Year 7 and 8
EPG classes start on Sunday 13th September.

TIMETABLE
Lesson videos and resources will be posted on Google Classroom for Year 7 and 8, from Sunday
to Thursday. Each student will receive their timetable in due course.

CLASS ORGANISATION
Teacher’s Live Lessons (30 mins) will be streamed daily via Google Classroom as per the class
timetable. Each student will receive a Google email address and a guide on how to use Google Classroom.
Teacher’s Recorded Lessons and assignments will be available via Google Classroom, allowing for flexible
viewing.

WHAT YOU NEED TO PREPARE EVERY DAY

●
●
●

●

●

You will need:
Your laptop or your charged iPad with the Google Classroom application open.
A pencil case, writing paper or notebook per subject. (This will be provided to you, by the school.)
A suitable table and comfortable chair.
Work Space:
Sit in a calm and quiet space so that you can concentrate (no music, television, telephone)
If possible, always use the same space.
Make sure your space is well lit.

EPG DISTANT LEARNING CODES OF BEHAVIOUR
Your behaviour and attitude in ‘virtual school”, with EPG, should be the same as it would
be if in class with your teacher - class rules apply.
●
●
●
●
●

Be punctual, be ready online to start live lessons on time.
Follow the guidelines as set by your teacher.
Be attentive and focused during lessons.
Be patient if there are technical problems and inform the teacher on Google Classroom/Class Dojo.
Do not turn on or use any additional technology e.g. phone/camera/recorder, during class time.

●
●

Remember:
When online lessons and assignments are completed, TURN OFF your screens. GO RELAX!
Do some exercise or read a book.

●
●
●
●

Please NOTE:
Your teacher is here for you.
You can contact your teacher on Google Classroom, Google messenger and Class Dojo throughout the school day.
Do not hesitate to ask questions or ask for support from your teacher.
Do your best!

صفين السابع والثامن المتوسط
آلية التعلّم عن بعد لل ّ
ستبدأ الحصص التعليمية الخاصة ب EPGاعتبارا من يوم
األحد الموافق 13سبتمبر
الجدول
صفين السابع والثامن  ،من األحد إلى الخميس .
يمكن الوصول إلى الدروس االفتراضية والدروس المسجلة عبر Google Classroomلل ّ
سيت ّّم إرسال جدول الحصص األسبوعي للطالب.

تنظيم الفصل
ستكون دروس التعلّم عن بعد عبر Google Classroomتبعًا للجدول الذي ت ّّم إرساله للطالب .سيتلقّى كل طالب البريد
االلكتروني الخاص به ودليل الدخول إلى Google Classroom .
ستكون الدروس المسجلة واألعمال المطلوب من الطالب القيام بها متوفرة عبر Google Classroomوذلك لتسهيل الحصول
عليها من قبل الطالب ولدعم العملية التعليمية.

ماذا تحتاج للتحضير يوميا
ستحتاج الى :
●
●
●

جهاز الالبتوب أو األيباد مفعل عليه تطبيق Google Classroom.
مقلمة مدرسية و دفتر لكتابة المالحظات حسب كل مادة (وذلك ستقوم المدرسة بتوفيره).
طاولة مناسبة وكرسي مريح .
آلية التعلم عن بعد للصف السابع المتوسط

●

أن المساحة كافية .
التأ ّكد من ّّ

مساحة العمل :
ابتداء
فيها
تعملون
التي
الغرفة
أبريل
12
الموافق
األحد
يوم
من
اعتبارا
التعليمية
ستبدأ الحصص
اجلس في مكان هادئ حتى تتمكن من التركيز خالل الحصص (بدون موسيقى ,هاتف ,تلفاز )ومن األفضل استخدام المكان نفسه إن
●
.
أمكن
من العاشرة صباحا بتوقيت دولة الكويت

اليكم بعض النقاط التي عليكم طباعتها ووضعها على

حائط

قواعد سلوك التعلم عن بعد في EPG
يجب أن يكون سلوكك في المدرسة االفتراضية هو نفسه كما لو أنك متواجد في الفصل
مع معلمك :
ً
جاهزا للبدء بالدروس وفي الوقت المناسب.
ـ كن
ـ اتبع اإلرشادات التي يضعها معلّم الفصل .
صة.
ـ تحلّى باالنتباه والتّركيز خالل الح ّ
صبر إذا ما واجهت أي مشكلة تقنيّة وأبلغ معلّمك عبر ClassDojoأو Google Classroom.
ـ تحلّى بال ّ
ـ ال تقم بتشغيل أي هاتف ,كاميرا ,مسجل صوتي خالل أوقات الحصة .

تذكر
الً.
 عند االنتهاء من الفصول الدراسية عبر اإلنترنت واألعمال المطلوب منك القيام بها أوقف تشغيل الشاشات و اذهب لترتاح قلي ّ -قم ببعض التمارين الرياضية واقرأ كتابًا مفيدًا .

يرجى مالحظة التالي
معلمك هنا ألجلك .يمكنك التواصل مع معلمك عبر Class Dojoأو عبر Google Classroomخالل اليوم الدراسي .ال تتردد في طرح أي سؤال أو طلب دعم من قبل معلمك .ـ ابذل قصارى جهدك .

Distance Learning for Years 7 and 8
EPG Online Learning starts on Sunday 13th September.

Lesson Outline
Lessons and resources will be posted on Google Classroom for Years 7 and 8, from Sunday to Thursday.
The following table shows the Live Lesson and Non-live Lesson distribution for year groups 7 and 8.

Year Group

Live Sessions
Per Day

Number of
students in
each live
Session

Number of
Recorded
Lessons Per
Day

Year 7

5

30

1

Year 8

5

30

1

