
 

 
 
 

Google Classroom Introduction 

 

Dear Pre-K to Grade 2 Parents and Guardians, 
25 June 2020 

We hope that you and your families continue to remain safe and well.  
 
Throughout the distance learning situation teachers 
and leadership teams at RAK Academy have found 
innovative ways to be creative and engage the 
students beyond standard lessons, virtually. One of 
the more recent ways is G Suite for Education through 
Google Slides virtual Classroom. Looking forward to 
next year, whether in school and/or in distance 
learning modes, we will be utilising a greater range of the Google G Suite for Education platform. 
This coming week teachers will introduce a virtual (animated) Google Classroom model. 
Instructions will be forthcoming. 
 
What is G Suite for Education? G Suite for Education is a set of Google Apps, such as Docs, Sheets, 
Slides, Drive, Classroom, Calendar, and more, designed with intelligent features that make 
learning and work easier. It is a suite of tools that can help increase opportunities for critical 
thinking, communication, collaboration, and creativity, all while supporting the learning. It's 
designed for organization and collaboration. Once practiced students will become much more 
independent in managing their learning. 
 
‘Google Classroom’ is an online platform for teachers and students to login, see and complete 
posted activities and assignments, engage together, and provide feedback to one another. All 
your child's schoolwork is created, organised, exchanged and stored inside the virtual Google 
Classroom. Teachers can use Google Classroom to send announcements to entire classes, share 
resources, lesson notes, presentations, diagrams, and home learning. Students can use it to 
access work covered in class in school, at home or on the go and complete home 
learning. Parents can use some of the features of Google Classroom to help engage with and 
support students in their home learning. It is a free resource that can be accessed from any 
device connected to the Internet - laptops, desktop computers, chromebooks and tablets. 
 
This coming week via ClassDojo, teachers will be sending links and instructions how to login to 
Google Classroom and view your child’s virtual classroom. These are trial classrooms in 
preparation for next year to ensure that you and your students are familiar with application 
when we start afresh in September. Please do explore the virtual classroom with your child, 
many of the features will be familiar to you, such as links to language lessons, maths tasks, RAZ-
kids and phonics play. Later in the week, we will be sending a parent survey for your feedback 
of how the experience was for your child’s virtual classroom. This feedback will be very valuable 
for our plans for next year. Thank you for your time and on-going support. 
Best regards,  
Mr Wayne 
Head of School IPK 
 
 



 

 
 
 
 
 

روم كالس جوجل منصة مقدمةعن  
  2020يونيو  52

ء أمور تالمبذ الحضانة إلى الصف الثاني االبتدائي الكرام،أوليا  
 

 نتمنى أن تكونوا أنتم و عائالتكم بصحة جيدة.
ً مبتكرة إلشراك  اإلدارة و فريق وجد المعلمونلقد   و التلميذطرقا
هذه  احدى وطوال فترة التعلم عن بعد.  مبدعاً في العملية التعليمية جعله

 نتطلعلذا  الطرق هي عمل فصول افتراضية من خالل ملفات جوجل.
إلى العام القادم، سواء عدنا إلى المدرسة و / أو استمرت مبادرة التعلم 

 .جي سويت –جوجل  عن بعد، حيث سنقوم باستخدام منصة
 سيقوم المعلمون بعمل فصولإعالمكم بأنه خالل األسبوع القادم نود 

وسنوافيكم بالمزيد من افتراضية على منصة جوجل كالس روم، 

 .المعلومات الحقا  
 

ت، ملف المستندا مجموعة من تطبيقات الويب الشائعة، بما في ذلك على سويت  يتضمن جيلتعليم؟ ما هو الجي سويت ل

الفصول، التقويم، و العديد ، (الملفاتدمج وحفظ جميع ،مشاركةصة من) فجوجل دراي،تقديميةالعروض ال ت،بياناالجداول 

من التطبيقات المصممة بميزات ذكية تجعل العملية التعليمية و العمل أسهل. كما أنه مجموعة من األدوات التي يمكن أن 
ل ليمية. فقد تم تصميمه من أجتساعد في زيادة فرص التفكير، التواصل، التعاون و اإلبداع، و كل ذلك لدعم العملية التع

 التنظيم و التعاون. و مع كثرة استخدام التلميذ له فسيصبح أكثر استقاللية في إدارة العملية التعليمية.
 

منصة "جوجل كالس روم" هي منصة افتراضية، يمكن دعوة التالميذ لالنضمام إلى الصف الدراسي. كما تعتبر أداة سهلة 
و المعلم إلدارة المهام، توزيعها و تبسيط عملية مشاركة الملفات بين المعلمين و التالميذ. و الهدف  اإلستخدام من قبل التلميذ

 منها تسهيل إنشاء الواجبات، توزيعها و تصنيفها بشكل غير ورقي داخل الفصول االفتراضية.

و اإلشراف عليها، إرفاق أنواع  التعليقفي  التالميذمما يساعد، على منصة جوجل كالس روم نشر اإلعالناتعلمين للم يمكن

متعددة من الوسائط، العروض التقديمية و الرسومات البيانية. كما يمكن للتالميذ استخدامها للوصول إلى المهام المكلفة إليهم 
 ياء األمورسواء كانوا موجودين في المدرسة، أو في المنزل، و إرسال العمل بعد االنتهاء منه ليتم تقييمه. كما يمكن ألول
 استخدام بعض ميزات منصة جوجل كالس روم للمساعدة في التفاعل مع التالميذ و دعم التعلم االفتراضي.

 يمكن الوصول إلى منصة جوجل كالس روم مجاناً على صفحة الويب، أو عبر تطبيقات أخرى من أي جهاز مستخدم.
 

ن عن طريق منصة "كالس دوجو" بإرسال روابط و إرشادات حول كما نود إعالمكم بأنه خالل األسبوع القادم سيقوم المعلمو
كيفية تسجيل الدخول إلى منصة جوجل كالس روم، و عرض الفصول االفتراضية للتالميذ. حيث ستكون هذه الفصول 

يد في سبتمبر الجدتجريبية استعداداً للعام المقبل، للتأكد من أنكم على خلفية باستخدام هذه المنصة عند البدء بالعام األكاديمي 
يرجى الدخول على هذه الفصول و استكشافها مع أبنائكم. ستالحظون وجود العديد من الميزات المألوفة لكم، مثل  المقبل.

روابط متعلقة بحصص اللغة، الرياضيات، و برنامج القراءة راز كيدز. كما سيتم إرسال استبياناً ألولياء األمور عن كيف 
 لدراسي االفتراضي الخاص بأبنائكم. هذه أن هذه المعلومات ستفيدنا في عملية التخطيط للعام القادم.كانت تجربتكم للفصل ا

 
  نود أن نشكركم مرة أخرى على حسن مساهمتكم في دعم مبادرة التعلم عن بعد.   

   
    تحياتي... 

    وين ريتشاردسون
   IPKمدير المدرسة قسم 

  

 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6_%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%81

