Primary Remote Learning
Guidance for Students
Questions
How will I know
what my learning
activities are?

How can I access
my learning
activities?
What should I
complete each day?
How will I know
what to do?

Response
Seesaw

Showbie

(Years 4 - 6 only)
These apps can be accessed on any digital device including iPhone,
iPad, laptops, desktop PCs or any other tablet device.
Your lessons will be shared with you daily by 8am on Seesaw.

Your teacher will tell you, via Seesaw, what you need to do each day.
Your teacher may also provide a video demonstration or voice
message with helpful instructions of learning activities.
How long do I have
You have all day! You can also choose the order in which you
to complete learning complete your learning activities.
activities?
How will I post work Send your work to your teacher on Seesaw by taking a photograph or
to my teachers?
sending a voice message.
What feedback will I Your class teacher will comment on your learning and give you
receive?
feedback. They may use pink/green highlighters, send a voice
message or write in the comment box. You must always reflect on
your learning using this feedback.
What should I do if I Send a message to your teacher on Seesaw. They will respond to
need some help?
you as soon as possible. You can also ask an adult at home to help
you with your learning.
What if I finish all of Your teacher will give you lots of other learning apps and websites to
my learning
use. Practicing your reading on ‘Oxford Owls’ and learning your times
activities?
tables using ‘Times Tables Rockstars.’ is extremely important.
How will my
You will be marked present If you submit enough good quality work
teachers track my
each day.
attendance?
You will be marked absent if you don’t submit any work on any day.
Can I still collect
Yes! Information will be shared every week on what you can do to
Quest points?
collect points for your class. Take up the challenge and be a great
team player.
What is ‘Seesaw
This app allows your parents to see your work in your profile. They
Family’
are also able to receive messages from school through this app.

التعلّم عن بعد -المدرسة االبتدائية
دليل الطالب
األسئلة

كيف يمكنني معرفة األنشطة التعليميية التي
يجب علي القيام بها؟

االستجابة
سيسو

شوبي

الصف الرابع -السادس فقط
يمكن الوصول إلى هذه التطبيقات على أي جهاز رقمي بما في ذلك آيفون أو آيباد أو أجهزة
الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو أي جهاز لوحي آخر.
سوف يتم مشاركة الدروس في تمام الساعة  8صبا ًحا يوميا على سيسو

كيف يمكنني الوصول إلى أنشطتي
التعليمية؟
ماذا يجب علي إكماله كل يوم؟
كيف يمكنني معرفة ماذا أعمل؟

سيخبرك معلمك عبر سيسو بما عليك القيام به كل يوم.
قد يقدم معلمك أيضًا عرضًا توضيحيًا بالفيديو أو رسالة صوتية مع تعليمات مفيدة ألنشطة
التعلم.
لديك اليوم بأكمله! يمكنك أيضًا اختيار الترتيب الذي تريد أن تكمل فيه أنشطة التعلم الخاصة بك .ماهي المدة الزمنية التي أحتاجها
أرسل عملك إلى معلمك على سيسو من خالل التقاط صورة أو إرسال رسالة صوتية.
سيعلق معلم الصف الخاص بك على تعلمك وسيعطيك مالحظات .قد يقومون بالتظليل باللون
الوردي  /األخضر ،أو إرسال رسالة صوتية أو الكتابة في مربع التعليق .يجب أن تفكر دائ ًما
في تعلمك باستخدام هذه المالحظات.
أرسل رسالة إلى معلمك على سيسو .سوف يستجيب لك في أقرب وقت ممكن .يمكنك أيضًا أن
تطلب من شخص بالغ في المنزل مساعدتك في تعلمك.

إلكمال األنشطة؟
كيف يمكنني إرسال عملي للمعلم؟
ماهو الرد الذي سأستلمه؟

ما ماذا أفعل إذا احتجت إلى بعض
المساعدة؟
ماذالو انهيت كل أنشطتي
التعليمية؟

سيعطيك معلمك الكثير من تطبيقات التعلم األخرى والمواقع االلكترونية الستخدامها .من المهم
للغاية ممارسة القراءة على " Oxford Owlsوتعلّم جداول الضرب باستخدام Times
Tables Rockstars
سيتم تسجيلك في قائمة الحضور إذا قدمت ما يكفي من العمل الجيد كل يوم.
سيتم تسجيلك في قائمة الغائبين إذا لم ترسل أي عمل في أي يوم.
نعم! ستتم مشاركة المعلومات كل أسبوع حول ما يمكنك القيام به لجمع النقاط لصفك .اقبل
التحدي وتحلّى بروح الفريق الرائعة.

كيف سيقوم معلمي بتسجيل
الحضور/الغياب؟
هل ال يزال بإمكاني الحصول على
النقاط الصفية؟

يتيح هذا التطبيق لوالديك رؤية عملك في ملفك الشخصي .يمكنهم أيضًا تلقي رسائل من
المدرسة من خالل هذا التطبيق.

ما هو تطبيق seesaw
?Family

