
HOW TO FIND SUBJECTS AND CLASSWORK EVERY DAY  

SIGN IN  

Go to gmail.com 

Your child was given a username and password on the last day of school. 

Please type in their email  
e.g. 123456@rakacademy.net 
Password should be Raka1234 Or 
First name with capital letter 12345 
Any issues please classdojo the class teacher. 

 

 ثور على المواد والصفوف كل يومكيفية الع

 mgc.liamgإلى  انتقل

تم إعطاء طفلك اسم مستخدم وكلمة مرور في اليوم األخير من 

iالمدرسة 

 اإللكترونييرجى كتابة بريدهم 

 tcncaceagcikar@123456على سبيل المثال 

 يجب أن تكون كلمة المرور

 1234راك 

 12345االسم األول بحرف كبير  أو

 يرجى التواصل مع معلم الصف على كالس دوجوiألي استيضاح 

mailto:123456@rakacademy.net


 

This signs you into GMAIL not GOOGLE CLASSROOM. 

Your page shoud look like the picture below. Then Click on the 9 DOTS at the top right of your page. 

 LOOLGS LGALLGOOIiوليس  LIAMGيؤدي هذا إلى تسجيل دخولك إلى 

في أعلى نقاط  9يجب أن تبدو صفحتك مثل الصورة أدناهi ثم انقر على 

iيمين صفحتك 

 



 

Scroll down and click on GOOGLE CLASSROOM.  GLLGOOمرر ألسفل وانقر على  

MOOSSSLLC 



 

 



 

Your page should look like the one below. Click on your child’s class e.g. 3E 

يجب أن تبدو صفحتك مثل الصفحة أدناهi انقر على فصل 

 هـ 3طفلك ، على سبيل المثال 
 



 

Your page should look like the picture below. Now click on CLASSWORK.  

MOOSSSLSCيجب أن تبدو صفحتك مثل الصورة أدناه. انقر اآلن على   



 

Then you should see all subjects on the left handside. If you do not see ALL subjects, this mean the 

teacher of that subject has not posted work YET. Please keep looking at this page everyday to see 

which work your child needs to do. There will be work everyday for every subject that is tmetable for 

that day. Please ask teacher for your daily timetable to know what work to do and for what day.  

ثم يجب أن ترى جميع المواد على الجانب األيسرi إذا 

كنت ال ترى جميع المواد ، فهذا يعني أن المدرس لم 

ينشر العمل حتى اآلنi يرجى مواصلة النظر في هذه 

الصفحة كل يوم لمعرفة العمل الذي يحتاج طفلك 

للقيام بهi سيكون هناك عمل يومي لكل موضوع يتم 

للجدول الزمني لذلك اليومi يرجى سؤال  تحديده

المعلم عن جدولك الزمني اليومي لمعرفة العمل الذي 

iيجب القيام به وألي يوم 
 



 


