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Dear KG parents, 

Warm greetings  

 األفاضل أولياء أمور رياض األطفال

 تحية طيبة 

On behalf of the English staff we would like to welcome you to the beginning of a 

new year wishing that it would be a prosperous and fruitful one. 

بالنيابة عن قسم اللغة االنجليزية  نود أن نرحب بحضراتكم في بداية عام دراسي جديد راجين أن يكون عاما 

 .  نياًا ومممراًا 

In this letter, you will find an outline of the system that will be followedto cover 

the different the English curriculum for KG 1 and KG 2. 

 KG2 و KG1 لتغطية مناهج اللغة االنجليزية الخاصة ب المنهاج المتبعستجدون في هذا الخطاب 

 

First: The 4 branches of the curricula: 

Discover 

Connect 

Connect Plus 

Oxford Phonics World (English activity) 

 : األربع فروع الخاصة بمنهاج اللغة اإلنجلٌزٌة : أوالً 

  {إكتشف }ديسكفر 

 كونكت

 كونكت بالس

 (وهو يعتبر نشاط)أوكسفورد 
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Second: In-Class Instruction 

 التدرٌس داخل الفصول: ثانٌاً 

 Introduce Vocabulary using flashcards- power points- videos 

 باستخدام الصور والباور بوينت والفيديوهات الكلمات الجدٌدةتقدٌم وشرح  

 Introduce Sentence Structure through games and activities 

 من خالل بعض األلعاب و األنشطةشرح كٌفٌة تكوٌن جمل صحٌحة  

 Explain New Ideas and make them clear so the students understand them. 

 وتوضيحها حتى يفهمها الطالبشرح األفكار الجدٌدة  

 Help Students Understand and ImplementLife Skills Included 

 كافة مهارات الحٌاة المدرجة بالمناهجفهم والتدرب علىمساعدة الطلبة ل  

 Partially Work in books and booklets with students 

 حل أجزاء من الكتب والبوكلٌت مع التالمٌذ 

Third: The Agenda        

األجندة: ثالثاً   

The agenda will be uploaded once a week. 

 سيتم رفع األجندة مرة أسبوعيا

It will include:        سوف تحتوي على:  

 Everything that was done in class. 

 كل ما تم عمله في الفصل 

 All the assignments that are asked of the student. 

 كل الواجبات المطلوبة من الطالب 

 Vocabulary words 

 الكلمات الجديدة التي تم دراستها 
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 Sentence structure 

 تركيبات الجمل التي تم دراستها 

 Links for videos, songs, stories introduced in class 

 اللينكات الخاصة بالفيديوهات واأل اني والقصص التي تم دراستها 

 Discussion ideas 

 افكار للمناقشة 

 Project  

 مشروع 

 

*Note: Recorded videos for everything explained in class will be uploaded daily on 

Google Classroom. 

 الفيديوهات المسجلة للشرح يوميا سيتم رفع : مالحظة

Fourth: Parents Role 

 دور أولٌاء األمور مع الطلبة : رابعاً 

• Check Google Classroom daily. 

  ٌومٌاGoogle Classroom))متابعة جوجل كالسرووم  •

• Help the students read the vocabulary words through games and 

PowerPoint presentations attached. 

 .مساعدة الطالب لٌقرأ الكلمات الجدٌدة من خالل بعض االلعاب والباور بوٌنت المرفقة •

• Encourage the students to watch the videos and links sent in the agenda. 

 .تشجٌع الطالب على مشاهدة الفٌدٌوهات واللٌنكات المرفقة مع األجندة •

• Make sure that the students do their homework on time. 

 التأكد من أن الطالب حل الواجب فً الوقت المحدد •

• Prepare for class discussions with their children. 

 تحضٌر للمناقشة المدرسٌة مع األبناء •

• Assisting with required projects. 
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  المطلوبةالمساعدة فى إعداد المشارٌع •

 

Fifth: Follow up system 

نظام المتابعة: خامساً   

The teachers will be following up on the level of the students, their achievements 

as well as regularity of homework submission. 

 .سيتم متابعة مستوى اداء الطلبة وانجازاتهم وإتمام الواجبات بشكل منتظم

Weekly notes will be uploaded on Google Classroom informing parents 

ofstudent's regularity of homework submission. 

 . اسبوعية على جوجل كالسروم لرصد إنتظام الطالب فى عمل الواجبملحوظاتسيتم ارسال 

Parents will be occasionallycontacted to discuss the child's performance and 

provide advice. 

 . مع اولياء األمور على فترات لمناقشة اداء الطالب وتقديم النصح واإلرشاديتم التواصلس

 

  

Please feel free to contact the teachers during thescheduled time slots for any 

further inquiries. Details will be sent soon. 

في حالة وجود استفسارات اخرى برجاء االتصال بالمدرسات في مواعيد االتصال ، وسنوفى حضراتكم 

 . بالتفاصيل قريباًا 

Best regards, 

 وتفضلوا بقبول وافر التحية واإلحترام،

Assistant to Head of Eng. Dep.Head of English Department  KG Principal              

Ms. Mariam Hany            Ms. Amani El Massry          Ms. Amany Yousef    

Ms. Mariam Hany                         Ms. Amani El Massry              Ms. Amany Yousef 
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