
 

 

 20-21برنامج التعلم عن بعد 

 (2الروضة  – 1مرحلة الروضة )الروضة 

  ن الحصص يهدف برنامج التعلم عن بعد لمرحلة الروضة إىل تزويد الطالب بتجربة تعلمية رائعة من خالل المزج بي 
ا بجودة عالية، والمهام التعلمية الفردية المخصصة. 

ً
ة، والحصص التعليمية المسجلة مسبق  التعليمية المباشر

 نامج التعلم عن بعد لمرحل  ة الروضة: ونرد أدناه منصاتنا الرئيسية ببر
- Class Dojo .)  : )رسائل للفصل وأولياء األمور، الجداول الزمنية، خطط المنهاج الدراسي
- Seesaw .)محفظة تعلم رقمية خاصة بتحميل العمل المدرسي للطلبة، واستالم المالحظات والمردودات( : 
- Microsoft Teams .  : منصة للتعليم المباشر

  أغسطس، سنبدأ باستخدام  30الموافق  وخالل األسبوع الذي يبدأ بيوم األحدClass Dojo وMicrosoft Teams .

.  6بيوم األحد الموافق  Seesawوسيبدأ استخدام   سبتمبر

  أغسطس )لطلبة  30وسيتم تزويد الطلبة بجداولهم الزمنية خالل أول حصة تعريفية لهم سواء بيوم األحد الموافق
ا لمجموعاتهم ولطلبة الروضة  1الروضة 

ً
ن الموافق  2وفق  أغسطس لكل الطلبة.  31الجدد(، أو بيوم اإلثني 

  :الدخول إىل منصات التعلم عن بعد والدعم 
 

 الدعم الدخول المنصة

Class Dojo  سيتم إرسال كلمة المرور بيوم الجمعة 
 أغسطس 28الموافق 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

Seesaw  سيتم إرسال كلمة المرور بيوم الثالثاء 
 سبتمبر  1الموافق 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

Microsoft 
Teams 

سيتم إرسال كلمة المرور بيوم الجمعة 
 أغسطس 28الموافق 

  

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

 

  كتب التمارين وكتب النصوص: سيتم تزويدكم بمجموعة مخصصة من كتب التمارين وكتب النصوص، عالوة عىل
ة التعريفية.  تيبات الخاصة بتحصيلها من المدرسة. وسيتم إرسال جدول إىل أولياء األمور بعد الفبر  إعالمكم بالبر

 

 (2الصف  – 1المرحلة التأسيسية األوىل )الصف 

  ن يهدف برنامج التعلم عن بعد للمرحلة التأسيسية األوىل إىل تزويد الطالب بتجربة تعلمية رائعة من خالل المزج بي 
ا بجودة عالية، والمهام التعلمية الفردية المخصصة. 

ً
ة، والحصص التعليمية المسجلة مسبق  الحصص التعليمية المباشر

  نامج التعلم عن بعد للمرحلة التأسيسية األوىل: و  نرد أدناه منصاتنا الرئيسية ببر
- Class Dojo .)  : )رسائل للفصل وأولياء األمور، الجداول الزمنية، خطط المنهاج الدراسي
- Seesaw .)محفظة تعلم رقمية خاصة بتحميل العمل المدرسي للطلبة، واستالم المالحظات والمردودات( : 
- Microsoft Teams .  : منصة للتعليم المباشر

  أغسطس، سنبدأ باستخدام  30وخالل األسبوع الذي يبدأ بيوم األحد الموافقClass Dojo وMicrosoft Teams .

.  6بيوم األحد الموافق  Seesawوسيبدأ استخدام   سبتمبر

  أغسطس )للطلبة  30الموافق  وسيتم تزويد الطلبة بجداولهم الزمنية خالل أول حصة تعريفية لهم سواء بيوم األحد
ن الموافق   أغسطس لكل الطلبة.  31الجدد وطلبة الصف األول(، أو بيوم اإلثني 

 
 
 
 
 



  :الدخول إىل منصات التعلم عن بعد والدعم 
 

 الدعم الدخول المنصة

Class Dojo  سيتم إرسال كلمة المرور بيوم الجمعة 
 أغسطس 28الموافق 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

Seesaw  سيتم إرسال كلمة المرور بيوم الثالثاء 
 سبتمبر  1الموافق 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

Microsoft 
Teams 

 سيتم إرسال كلمة المرور بيوم الجمعة 
 أغسطس 28الموافق 

 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

 

  التمارين وكتب النصوص، عالوة عىل كتب التمارين وكتب النصوص: سيتم تزويدكم بمجموعة مخصصة من كتب
ة التعريفية.  تيبات الخاصة بتحصيلها من المدرسة. وسيتم إرسال جدول إىل أولياء األمور بعد الفبر  إعالمكم بالبر

 
 الصف السادس( –المرحلة التأسيسية الثانية )الصف الثالث 

  ن يهدف برنامج التعلم عن بعد للمرحلة التأسيسية الثانية إىل تزويد الطالب بتجربة تعلمية رائعة من خالل المزج بي 
ا بجودة عالية، والمهام التعلمية الفردية المخصصة. 

ً
ة، والحصص التعليمية المسجلة مسبق  الحصص التعليمية المباشر

  نامج التعلم  عن بعد للمرحلة التأسيسية الثانية: ونرد أدناه منصاتنا الرئيسية ببر
- Class Dojo .)  : )رسائل للفصل وأولياء األمور، الجداول الزمنية، خطط المنهاج الدراسي
- Seesaw .)محفظة تعلم رقمية خاصة بتحميل العمل المدرسي للطلبة، واستالم المالحظات والمردودات( : 
- Microsoft Teams .  : منصة للتعليم المباشر

  أغسطس، سنبدأ باستخدام  30وخالل األسبوع الذي يبدأ بيوم األحد الموافقClass Dojo وMicrosoft Teams .

.  6بيوم األحد الموافق  Seesawوسيبدأ استخدام   سبتمبر

  أغسطس )للطلبة  30وسيتم تزويد الطلبة بجداولهم الزمنية خالل أول حصة تعريفية لهم سواء بيوم األحد الموافق
ن الموافق الجدد  أغسطس لكل الطلبة.  31(، أو بيوم اإلثني 

  :الدخول إىل منصات التعلم عن بعد والدعم 
 
 

 الدعم الدخول المنصة

Class Dojo  سيتم إرسال كلمة المرور بيوم الجمعة 
 أغسطس 28الموافق 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

Seesaw  سيتم إرسال كلمة المرور بيوم الثالثاء 
 سبتمبر  1الموافق 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

Microsoft 
Teams 

 سيتم إرسال كلمة المرور بيوم الجمعة
 أغسطس 28الموافق  

 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

 

  كتب التمارين وكتب النصوص: سيتم تزويدكم بمجموعة مخصصة من كتب التمارين وكتب النصوص، عالوة عىل
تيبات الخاصة  ة التعريفية. إعالمكم بالبر  بتحصيلها من المدرسة. وسيتم إرسال جدول إىل أولياء األمور بعد الفبر

 

 الصف التاسع( –المرحلة التأسيسية الثالثة )الصف السابع 

  ن يهدف برنامج التعلم عن بعد للمرحلة التأسيسية الثالثة إىل تزويد الطالب بتجربة تعلمية رائعة من خالل المزج بي 
ا بجودة عالية، والمهام التعلمية الفردية المخصصة. 

ً
ة، والحصص التعليمية المسجلة مسبق  الحصص التعليمية المباشر

  نامج التعلم  عن بعد للمرحلة التأسيسية الثالثة: ونرد أدناه منصاتنا الرئيسية ببر
- Phoenix Classroom .)  : )رسائل للفصل وأولياء األمور، الجداول الزمنية، خطط المنهاج الدراسي



- Microsoft Teams :) ، محفظة تعلم رقمية خاصة بتحميل العمل المدرسي للطلبة، منصة للتعليم المباشر
 (واستالم المالحظات والمردودات

  أغسطس، سنبدأ باستخدام  30وخالل األسبوع الذي يبدأ بيوم األحد الموافقMicrosoft Teams . 

  أغسطس )للطلبة  30وسيتم تزويد الطلبة بجداولهم الزمنية خالل أول حصة تعريفية لهم سواء بيوم األحد الموافق
ن الموافق   ة. أغسطس لكل الطلب 31الجدد وطلبة الصف السابع(، أو بيوم اإلثني 

  :الدخول إىل منصات التعلم عن بعد والدعم 
 

 الدعم الدخول المنصة

Classroom 
Phoenix 

سيتم إرسال كلمة المرور بمجرد االنتهاء من 
 وضع خطة التعلم عن بعد

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

Microsoft Teams  سيتم إرسال كلمة المرور بيوم الجمعة
 أغسطس  28الموافق 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

 

  كتب التمارين وكتب النصوص: سيتم تزويدكم بمجموعة مخصصة من كتب التمارين وكتب النصوص، عالوة عىل
ة التعريفية.  تيبات الخاصة بتحصيلها من المدرسة. وسيتم إرسال جدول إىل أولياء األمور بعد الفبر  إعالمكم بالبر
 

 
( –صف العاشر المرحلة التأسيسية الرابعة )ال  الصف الحادي عشر

  ن يهدف برنامج التعلم عن بعد للمرحلة التأسيسية الرابعة إىل تزويد الطالب بتجربة تعلمية رائعة من خالل المزج بي 
ا بجودة عالية، والمهام التعلمية الفردية المخصصة. 

ً
ة، والحصص التعليمية المسجلة مسبق  الحصص التعليمية المباشر

 نامج التعلم عن بعد للمرحلة التأسيسية الرابعة: ونرد أدناه منص  اتنا الرئيسية ببر
- Phoenix Classroom .)  : )رسائل للفصل وأولياء األمور، الجداول الزمنية، خطط المنهاج الدراسي
- Microsoft Teams :) ، محفظة تعلم رقمية خاصة بتحميل العمل المدرسي للطلبة، منصة للتعليم المباشر

 (المالحظات والمردوداتواستالم 

  أغسطس، سنبدأ باستخدام  30وخالل األسبوع الذي يبدأ بيوم األحد الموافقMicrosoft Teams . 

  أغسطس )للطلبة  30وسيتم تزويد الطلبة بجداولهم الزمنية خالل أول حصة تعريفية لهم سواء بيوم األحد الموافق
ن الموافق   لطلبة. أغسطس لكل ا 31الجدد(، أو بيوم اإلثني 

  :الدخول إىل منصات التعلم عن بعد والدعم 
 

 الدعم الدخول المنصة

Classroom Phoenix  سيتم إرسال كلمة المرور بمجرد
 االنتهاء من وضع خطة التعلم عن بعد

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

Microsoft Teams  سيتم إرسال كلمة المرور بيوم الجمعة
 أغسطس  28الموافق 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

 

  كتب التمارين وكتب النصوص: سيتم تزويدكم بمجموعة مخصصة من كتب التمارين وكتب النصوص، عالوة عىل
ة التعريفية.  تيبات الخاصة بتحصيلها من المدرسة. وسيتم إرسال جدول إىل أولياء األمور بعد الفبر  إعالمكم بالبر

 

(المرحلة التأسيسية الخامسة )الص ي عشر
 ف الثانن

  ن يهدف برنامج التعلم عن بعد للمرحلة التأسيسية الخامسة إىل تزويد الطالب بتجربة تعلمية رائعة من خالل المزج بي 
ا بجودة عالية، والمهام التعلمية الفردية المخصصة. 

ً
ة، والحصص التعليمية المسجلة مسبق  الحصص التعليمية المباشر

 نامج التعلم عن بعد للمرحلة التأسيسية الخامسة: ونرد أدناه منصاتنا الرئيسية ب  بر
- Phoenix Classroom .)  : )رسائل للفصل وأولياء األمور، الجداول الزمنية، خطط المنهاج الدراسي
- Microsoft Teams :) ، محفظة تعلم رقمية خاصة بتحميل العمل المدرسي للطلبة، منصة للتعليم المباشر

 (واستالم المالحظات والمردودات



  أغسطس، سنبدأ باستخدام  30وخالل األسبوع الذي يبدأ بيوم األحد الموافقMicrosoft Teams . 

  أغسطس.  30وسيتم تزويد الطلبة بجداولهم الزمنية خالل أول حصة تعريفية لهم بيوم األحد الموافق 

  :الدخول إىل منصات التعلم عن بعد والدعم 
 

 الدعم الدخول المنصة

Classroom Phoenix  سيتم إرسال كلمة المرور بمجرد االنتهاء
 من وضع خطة التعلم عن بعد

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

Microsoft Teams  سيتم إرسال كلمة المرور بيوم الجمعة
 أغسطس  28الموافق 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

 

  التمارين وكتب النصوص، عالوة عىل كتب التمارين وكتب النصوص: سيتم تزويدكم بمجموعة مخصصة من كتب
ة التعريفية.  تيبات الخاصة بتحصيلها من المدرسة. وسيتم إرسال جدول إىل أولياء األمور بعد الفبر  إعالمكم بالبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Remote Learning Programme 20-21 
 
Foundation Stage (FS1-FS2) 
 

 Our Foundation Stage Remote Learning Programme aims to give students an 
outstanding learning experience through a blend of live teaching sessions, high-quality 
pre-recorded teaching and personalised individual learning tasks. 

 Our main platforms in the Foundation stage RLP are: 

- Class Dojo: (Parent and Class Messages, Timetables, Curriculum Plans) 

- Seesaw: (Digital learning portfolio for uploading student work and receiving 
feedback) 

- Microsoft Teams: Live teaching platform 

 During the Week Commencing Sunday 30th August we will be launching the use of 
Microsoft Teams and Class Dojo. The use of Seesaw will start on Sunday 6th September. 

 Students will be provided with their timetables during their first induction session on 
either Sunday 30th August (FS1 students as per their groups and New FS2 students) or 
Monday 31st August for all students. 

 Access to online learning platforms and support: 
 

Platform Access Support 

Class Dojo Password to be sent on 
Friday 28th August  

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

Seesaw Password to be sent on 
Tuesday 1st September 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

Microsoft Teams Password to be sent on 
Friday 28th August 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

 

 Exercise Books and Text Books: Personalised packs of exercise books and text books will 
be provided with arrangements for collection from the school. A schedule will be sent to 
parents after the induction period. 

 
Key Stage 1 (Y1-Y2) 
 

 Our Key Stage 1 Remote Learning Programme aims to give students an outstanding 
learning experience through a blend of live teaching sessions, high-quality pre-recorded 
teaching and personalised individual learning tasks. 

 Our main platforms in the Key Stage 1 RLP are: 



- Class Dojo: (Parent and Class Messages, Timetables, Curriculum Plans) 

- Seesaw: (Digital learning portfolio for uploading student work and receiving 
feedback) 

- Microsoft Teams: Live teaching platform 

 During the Week Commencing Sunday 30th August we will be launching the use of 
Microsoft Teams and Class Dojo. The use of Seesaw will start on Sunday 6th September. 

 Students will be provided with their timetables during their first induction session on 
either Sunday 30th August (New Students and Year 1 students) or Monday 31st August 
for all students. 

 Access to online learning platforms and support: 
 

Platform Access Support 

Class Dojo Password to be sent on 
Friday 28th August  

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

Seesaw Password to be sent on 
Tuesday 1st September 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

Microsoft Teams Password to be sent on 
Friday 28th August 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

 

 Exercise Books and Text Books: Personalised packs of exercise books and text books will 
be provided with arrangements for collection from the school. A schedule will be sent to 
parents after the induction period. 

 
Key Stage 2 (Y3-Y6) 
 

 Our Key Stage 2 Remote Learning Programme aims to give students an outstanding 
learning experience through a blend of live teaching sessions, high-quality pre-recorded 
teaching and personalised individual learning tasks. 

 Our main platforms in the Key Stage 2 RLP are: 

- Class Dojo: (Parent and Class Messages, Timetables, Curriculum Plans) 

- Seesaw: (Digital learning portfolio for uploading student work and receiving 
feedback) 

- Microsoft Teams: Live teaching platform 

 During the Week Commencing Sunday 30th August we will be launching the use of 
Microsoft Teams and Class Dojo. The use of Seesaw will start on Sunday 6th September. 

 Students will be provided with their timetables during their first induction session on 
either Sunday 30th August (New Students) or Monday 31st August for all students. 

 

 



  Access to online learning platforms and support: 
 

Platform Access Support 

Class Dojo Password to be sent on 
Friday 28th August  

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

Seesaw Password to be sent on 
Tuesday 1st September 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

Microsoft Teams Password to be sent on 
Friday 28th August 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

 

 Exercise Books and Text Books: Personalised packs of exercise books and text books will 
be provided with arrangements for collection from the school. A schedule will be sent to 
parents after the induction period. 

 
Key Stage 3 (Y7-Y9) 
 

 Our Key Stage 3 Remote Learning Programme aims to give students an outstanding 
learning experience through a blend of live teaching sessions, high-quality pre-recorded 
teaching and personalised individual learning tasks. 

 Our main platforms in the Key Stage 3 RLP are: 

- Phoenix Classroom: (Parent and Class Messages, Timetables, Curriculum Plans) 

- Microsoft Teams: (Live teaching platform, digital learning portfolio for uploading 
student work and receiving feedback) 

 During the Week Commencing Sunday 30th August we will be launching the use of 
Microsoft Teams.  

 Students will be provided with their timetables during their first induction session on 
either Sunday 30th August (New Students and Year 7 Students) or Monday 31st August 
for all students. 

 Access to online learning platforms and support: 
 

Platform Access Support 

Classroom Phoenix Password to follow once 
RLP has been established. 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

Microsoft Teams Password to be sent on 
Friday 28th August 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

 

 Exercise Books and Text Books: Personalised packs of exercise books and text books will 
be provided with arrangements for collection from the school. A schedule will be sent to 
parents after the induction period. 



 
Key Stage 4 (Y10-Y11) 
 

 Our Key Stage 4 Remote Learning Programme aims to give students an outstanding 
learning experience through a blend of live teaching sessions, high-quality pre-recorded 
teaching and personalised individual learning tasks. 

 Our main platforms in the Key Stage 4 RLP are: 

- Phoenix Classroom: (Parent and Class Messages, Timetables, Curriculum Plans) 

- Microsoft Teams: (Live teaching platform, digital learning portfolio for uploading 
student work and receiving feedback) 

 During the Week Commencing Sunday 30th August we will be launching the use of 
Microsoft Teams.  

 Students will be provided with their timetables during their first induction session on 
either Sunday 30th August (New Students) or Monday 31st August for all students. 

  Access to online learning platforms and support: 
 

Platform Access Support 

Classroom Phoenix Password to follow once 
RLP has been established. 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

Microsoft Teams Password to be sent on 
Friday 28th August 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

 

 Exercise Books and Text Books: Personalised packs of exercise books and text books will 
be provided with arrangements for collection from the school. A schedule will be sent to 
parents after the induction period. 

 
Key Stage 5 (Y12) 
 

 Our key Stage 5 Remote Learning Programme aims to give students an outstanding 
learning experience through a blend of live teaching sessions, high-quality pre-recorded 
teaching and personalised individual learning tasks. 

 Our main platforms in the key stage 5 RLP are: 

- Phoenix Classroom: (Parent and Class Messages, Timetables, Curriculum Plans) 

- Microsoft Teams: (Live teaching platform, digital learning portfolio for uploading 
student work and receiving feedback) 

 During the Week Commencing Sunday 30th August we will be launching the use of 
Microsoft Teams.  

 Students will be provided with their timetables during their first induction session on 
Sunday 30th August. 



 Access to online learning platforms and support: 
 

Platform Access Support 

Classroom Phoenix Password to follow once 
RLP has been established. 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

Microsoft Teams Password to be sent on 
Friday 28th August 

rlpsupport_gns@gemsedu.com 

 

 Exercise Books and Text Books: Personalised packs of exercise books and text books will 
be provided with arrangements for collection from the school. A schedule will be sent to 
parents after the induction period. 

 


