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 التعلم عن بعد في مدرسة فرجینیا الدولیة الخاصة
 

 
 

 رسالة إلى أولیاء األمور
 

 
  أولیاء أمور طالب مدرسة فرجینیا الكرام  ،

 
 یسرني أن ارحب بكم بالنیابة عن مجتمع مدرسة فرجینیا  بعد عطلة الفصل الثاني.

 سیكون الفصل الثالث خطوة جدیدة في التعلم بالنسبة لنا جمیعًا إذ سیكون التعلم عن طریق التعلم عن بعد.
تقدیمه یتم منظمًا والتعلیم للتعلم برنامجًا الخاصة الدولیة فرجینیا مدرسة ستوفر التعلم استمراریة               لضمان

  عبر التعلم عن بعد.
منصات عبر المنزل من التعلم وأنشطة التعلیمیة المواد إلى الوصول من الفترة هذه خالل الطالب                 سیتمكن

 Class Dojo أو Google Classroom الخاصة بهم.
 

جمیع أن لضمان ( VDL) بعد عن للتعلم فرجینیا مدرسة دلیل قراءة على األمور أولیاء ونشجع                  ننصح
 من في المنزل، خاصة أولیاء األمور والطالب مستعدین للمشاركة والنجاح في التعلم عن بعد.

 
أننا حیث الدعم وتقدیم األسئلة على لإلجابة متاحین سیكونون واإلداریین المعلمین أن المالحظة               یرجى

  جمیعًا جزء من هذه الرحلة التعلیمیة.
بعد عن التعلم طریق عن دراستهم مواصلة من الطالب تمكن من التأكد هو الوقت هذا في األساسي                   هدفنا

 واإلستعداد لمتابعة رحلتنا التعلیمیة عند عودتنا الى الحرم المدرسي.
 
 

 یرجى التواصل معنا ألیة أسئلة أو استفسارات (التفاصیل صفحة 13)
 أطیب التحیات

 السید دانیال بوكلمان
 مدیر المدرسة
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 نظرة عامة على التعلم عن بعد في مدرسة فرجینیا

 
 تماشیًا مع إرشادات مجلس التعلیم والمعرفة ووزارة التربیة والتعلیم، تستعد مدرسة فرجینیا الدولیة الخاصة لتقدیم برنامج
 التعلم عن بعد لمدة أسبوعین إبتداًء من األحد الموافق 22 مارس 2020 وحتى األحد الموافق 5 ابریل 2020 (مع احتمال

 التمدید).
 النقاط الرئیسیة:

 یتكون برنامج التعلم عن بعد من أنشطة تعلم إلكتروني وتعلم تقلیدي على حد السواء.
 المواد التي سیتم تقدیمها عن طریق التعلم عن بعد هي: التربیة اإلسالمیة، اللغة العربیة، اللغة اإلنجلیزیة، الریاضیات،

 والعلوم. وتمت إضافة مادة تكنولوجیا المعلومات للمرحلة الثانویة (من الصف السادس إلى الصف العاشر) لدعم مشروع
 االبتكار المطلوب من الطالب .

 سیوفر المدرسین معلومات إضافیة عبر البرید اإللكتروني - كنسخة إضافیة لما سیتم مشاركته على منصات التعلم.
 

 نظرة عامة حسب المراحل:
 
 

 مقاطع الفیدیو  موارد إضافیة  فیدیوهات تعلیمیة المنصة 
 (بث مباشر)

 الروضة األولى
 والثانیة

 Class Dojo: ستكون المنصة
 الرئیسیة للتعلم عن بعد

 Email: سیتواصل المدرسین
 مع أولیاء األمور عبر البرید
 اإللكتروني كوسیلة تواصل

 إضافیة لمشاركة انشطة تعلیمیة

 - الیوتیوب
 - الفیدیوهات

 التعلیمیة
 - سیقوم المعلمون

 بإنشاء مقاطع فیدیو
 قصیرة وبسیطة
 لشرح المحتوى

 وسیتم نشرها على
class dojo 

 

 سیستخدم المعلمون العدید من
 التطبیقات والروابط وأوراق
 العمل التي تم تحمیلها وكتب
 الطالب التي تم إرسالها إلى
 المنزل واألنظمة األساسیة

 لدعم تعلم الطالب.
 

 -فیدیوهات تعلیمیة
 - فیدیوهات ترحیب

 -فیدیوهات لشرح
 المحتوى

 

 الصف األول حتى
 الصف الخامس

 Class Dojo: ستكون المنصة
 الرئیسیة للتعلم عن بعد

 Email: سیتواصل المدرسین
 مع أولیاء األمور عبر البرید
 اإللكتروني كوسیلة تواصل

 إضافیة لمشاركة انشطة تعلیمیة

 یوتیوب -
.…BrainPOP 

 - یجب استخدام
 الفیدیوهات التعلیمیة

 لدعم أنشطة التعلم
 والتعلیم.

 

EPIC, Kahoot, 
… Quizzlet 

 - سیستخدم المعلمون تطبیقات
 ومنصات متعددة لدعم تعلم

 الطالب
 

 -فیدیوهات تعلیمیة: بث
 مباشر (قید التطویر)

 الصف السادس حتى
 الصف العاشر

:Google Classroom 
 ستكون المنصة الرئیسیة للتعلم

 عن بعد.
 Email: سیتواصل المدرسین

 مع أولیاء األمور عبر البرید

:Hippo Video  
 - سیتم استخدام

 الفیدیوهات التعلیمیة
 على نطاق واسع

 لدعم أنشطة التعلیم

Alef، Quizizz، Khan 
:Academy  

 - سیستخدم المعلمون تطبیقات
 ومنصات متعددة لدعم تعلم

 الطالب.

Meet.google.com
:  

 - خدمة مؤتمرات الفیدیو
 والبث المباشر المجانیة و

Google المزامنة مع 
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 اإللكتروني كوسیلة تواصل
 إضافیة لمشاركة أنشطة تعلیمیة

 والتعلم
 

Classroom 
 

  
 

 
 
 

 
 األدوار والمسؤولیات

 

 المسؤولیات األدوار
 ما هي المسؤولیات والتوقعات للطالب ؟ الطالب

.1Class Dojo, Google )التأكد من أن لدیك حساب على منصات التعلم 
Classroom 

 القیام بتسجیل الدخول إلى المنصة الرئیسیة من األحد إلى الخمیس للحصول على2.
 تحدیثات المهام.

 قراءة ومراجعة الروتین الیومي الموصى به.3.

 إنهاء المهام المعینة بشكل یومي.4.

 إكمال المهمات التي نشرها من ِقبل المعلم (قم بتسلیمها).5.
 

google اطلب الدعم عن طریق إرسال برید إلكتروني إلى المعلم أو السؤال مباشرة على * 
.google classroom / class dojo أو عبر hangouts 

 * خذ فترات استراحة ذهنیة وقم بالتحرك بانتظام أثناء مشارك في األنشطة والدراسة.
 * كن متاًحا  ومتواجد أثناء فیدیوهات الدعم المباشرة واالختیاریة عبر اإلنترنت.

 * قم بالقراءة الصامتة بشكل یومي (إكمال القراءة الیومیة  كما هو مطلوب).
 

 

 ما هي المسؤولیات والتوقعات ألولیاء األمور؟ أولیاء األمور
 التأكد من أن لدى ابنك / ابنتك حساب على منصات التعلم الرئیسة (Class Dojo أو1.

.(Google Classroom 
 وضع روتین وتوقعات للحفاظ على إیقاع مألوف للیوم.2.
 موازنة الوقت الذي یقضیه الطالب بإنجاز المهام التي تتطلب الجلوس أمام شاشة (حساب3.

 أو غیره) وتلك التي ال تتطلب ذلك الوقت.
 یجب أن یأخذ الطالب فترات استراحة ذهنیة كما وعلیهم التحرك بانتظام أثناء مشاركتهم4.

 في األنشطة والدراسة.
 تحدث مع ابنك / ابنتك عن ما یتعلمه/ تتعلمه  واطرح األسئلة.5.
 حدد أوقاًتا للعمل الهادئ والتفكیر.6.
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 تواصل مع المعلمین (والمدرسة) عند الضرورة.7.
 
 

 ما هي المسؤولیات والتوقعات للمدرسین؟ المعلمین
 تأكد من جمیع أولیاء األمور مسجلین اعلى منصات التعلم .1.
 صمم أنشطة تعلیمیة هادفة للطالب.2.
 كن متوفرا لضمان نجاح رحلة التعلم عن بعد.3.
 أرشد الطالب بإرشادات واضحة لكل مهمة.4.
 وفر الموارد الالزمة (المواد التعلیمیة ومقاطع الفیدیو التعلیمیة والموارد عبر اإلنترنت).5.
 تحقق من واجبات الطالب / الواجبات المنزلیة / الحضور.6.
 متابعة / التواصل / تحدیث منصات تعلم الطالب یومًیا.7.
 یجب إرسال جمیع المحتویات عبر البرید اإللكتروني بشكل منفصل كمرفق برسالة البرید8.

 اإللكتروني ألولیاء األمور.
 التواصل مع أولیاء األمور بشكل منتظم.9.
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 الروتین الیومي الموصى به
 

 الروتین الیومي لطالب الروضة (الموصى به)
 

 األنشطة الوقت (تقریبي) الحصة

 - التحقق من Class Dojo  20 دقیقة  الحصة األولى
 للواجبات الیومیة وأي رسائل

 من المعلم.
 - إكمال المهام المحددة وإرسال

Class Dojo العمل عبر 
 بشكل یومي.

 - تأكد من قراءة الكلمات التي
 سبق ودرسها طالب الروضة
 الثانیة، التدرب على 5 كلمات

 على األقل یومًیا من قائمة
 التهجئة التي سیتم إرسالها على

.Class Dojo 
 - سیكون المعلمون متاحین خالل

 الیوم لإلجابة على أیة أسئلة.
 

  20 دقیقة  الحصة الثانیة

   استراحة

  20 دقیقة  الحصة الثالثة

  20 دقیقة  الحصة الرابعة

   استراحة

  20 دقیقة  الحصة الخامسة

 
 

 الموارد الرئیسة:
/https://www.classdojo.com 

/https://www.youtube.com 
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 الروتین الیومي للطالب من الصف األول الى الخامس
 

 األنشطة الوقت (تقریبي) الحصة

 - تحقق من Class Dojo  30 دقیقة  الحصة األولى
 للواجبات الیومیة وأي رسائل

 من المعلم.
 -إكمال المهام المحددة وإرسال
 العمل عبر Class Dojo أو

 كما هو محدد من قبل المعلم.
 - التأكد من القراءة لمدة 10

 دقائق على األقل كل یوم.
 - سیكون المعلمون متاحین
 خالل الیوم لإلجابة على أي

 سؤال
 

  30 دقیقة  الحصة الثانیة

   استراحة

  30 دقیقة  الحصة الثالثة

  30 دقیقة  الحصة الرابعة

   استراحة

  30 دقیقة  الحصة الخامسة

 
 الموارد الرئیسة:

 
/https://www.classdojo.com 

https://connected.mcgraw-hill.com/connected/login.do 
/https://jr.brainpop.com 

https://www.getepic.com/sign-in 
/https://www.youtube.com 
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 الروتین الیومي للطالب من الصف السادس إلى العاشر
 

 األنشطة الوقت (تقریبي) الحصة

 - قراءة ومراجعة المهام التي  40 دقیقة  الحصة األولى
 نشرها من ٍقیل المعلم على

 الفصول الدراسیة لجوجل كالس
 روم .

  - اكمال المهمات
 - تقدیم المهمات أو التكلیفات /

 الواجبات المنزلیة المطلوبة
 - قراءة صامتة كاملة بشكل
 یومي (القراءة المطلوبة ).

 حسب إرشادات المعلم .
 -التواصل مع المعلم إذا لزم

 األمر.

  40 دقیقة  الحصة الثانیة

   استراحة

  40 دقیقة  الحصة الثالثة

  40 دقیقة  الحصة الرابعة

   استراحة

  40 دقیقة  الحصة الخامسة

  الوسائط المرئیة (فیدیوهات ) البث المباشر اختیاریة مع المعلم.

 
 الموارد الرئیسة:

 
Google classroom 

Kahoot 
Quizizz  

You tube 
Khan academy 

Science buddies 
Mindmup 

Digital Collage 
Meet google 

 
 

 
 
 
 
 

9 

http://classroom.google.com/
https://kahoot.it/
https://quizizz.com/
http://www.youtube.com/
https://www.khanacademy.org/
https://www.sciencebuddies.org/
https://www.mindmup.com/
https://www.befunky.com/
http://meet.google.com/


 
 

 
  جدول الوسائط المرئیة  (فیدیوهات )البث المباشر

  قید التنفیذ
 

 من المقرر مبدئًیا عقد جمیع فیدیوهات البث المباشر من الساعة 1 بعد الظهر حتى 2 بعد الظهر من األحد
 إلى األربعاء ومن الساعة 12 ظهرًاحتى1 بعد الظهر یوم الخمیس .

 

 األوالد
 

  األحد الصف
 1 -2 مساًء

  اإلثنین
 1 -2 مساًء

  الثالثاء
 1 -2 مساًء

  األربعاء
 1 -2 مساًء

  الخمیس
 1-12 مساًء

  اللغة االنجلیزیة  6
  ( ابریل )

  الریاضیات
  ( عریب )

 اللغة العربیة
  ( محمد ف. )

  العلوم
  ( ریما )

  التربیة اإلسالمیة
  ( ایمن )

  التربیة االسالمیة 7
  ( أیمن )

  اللغة االنجلیزیة
 (  جیلینا )

  الریاضیات
  ( شروق )

  اللغة العربیة
  ( محمد ف. )

  العلوم
  ( سامر )

  اللغة االنجلیزیة 8
 (  جیلینا)

 التربیة اإلسالمیة
  ( أیمن )

  الریاضیات
 ( عریب )

  اللغة العربیة
  ( محمد غ. )

  العلوم
  ( ساندرا )

  اللغة االنجلیزیة 9
 ( شرین ك. )

  الریاضیات
 ( فیصل )

 التربیة
  االسالمیة
  ( رضا )

  العلوم
  ( شرین ب. )

 اللغة العربیة
  ( محمد غ. )

  العلوم 10
  ( شرین ب. )

  اللغة االنجلیزیة
 ( شرین ك. )

 اللغة العربیة
  ( محمد غ. )

 التربیة
  اإلسالمیة
  ( رضا )

  الریاضیات
 ( فیصل )
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Girls 
 البنات

 

  األحد الصف
 1 -2 مساًء

  اإلثنین
 1 -2 مساًء

  الثالثاء
 1 -2 مساًء

  األربعاء
 1 -2 مساًء

  الخمیس
 1-12 مساًء

  اللغة االنجلیزیة 6
 ( ایرني )

  الریاضیات
  ( شروق )

 اللغة العربیة
   ( رانیا )

  العلوم
  ( ساندرا )

 التربیة اإلسالمیة
  ( سهام )

  الریاضیات 7
  ( شروق )

 التربیة اإلسالمیة
  ( سهام )

  اللغة االنجلیزیة
 ( ایرني )

 اللغة العربیة
 ( شیماء )

  العلوم
  ( سامر )

 اللغة العربیة 8
 ( شیماء )

  الریاضیات
  ( عریب )

 التربیة
  اإلسالمیة
  ( سهام )

  اللغة االنجلیزیة
 ( فرح )

  العلوم
  ( ساندرا )

  التربیة اإلسالمیة 9
  ( سهام )

  الریاضیات
  ( فاطمة )

  اللغة االنجلیزیة
 ( فرح )

  العلوم
 ( سامر )

 اللغة العربیة
 ( زینب  . )

  العلوم 10
 ( سامر )

  اللغة االنجلیزیة
 ( فرح )

 اللغة العربیة
 ( زینب  )

 التربیة
 اإلسالمیة
  ( سهام )

  الریاضیات
  ( فاطمة )
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(VDL) التعلم عن ُبعد في مدرسة فرجینیا 
 األسئلة الشائعة ألولیاء األمور

 
 1-بمن یمكنني التواصل إذا كان لدي أیة أسئلة عن أنشطة التعلم عن بعد التي سیتم إرسالها؟

(google classroom ، class dojo ، عبر البرید اإللكتروني) یرجى االتصال بالمعلمین مباشرة 
  لألسئلة المتعلقة بأنشطة التعلم عن ُبعد .

 
  2. كیف سیتم إبالغ أولیاء األمور بالبرنامج / الروتین الیومي والتوقعات؟

 
   - سیتلقى أولیاء األمور نظرة عامة أسبوعیة على مهام التعلم عن بعد لكل من المواد األساسیة (اللغة

 اإلنجلیزیة التربیة اإلسالمیة واللغة العربیة والریاضیات والعلوم وتكنولوجیا المعلومات).
    -سیتم إرسال التفاصیل الیومیة لمهام الطالب على منصات التعلم الخاصة بهم (Class Dojo لطالب
 الصفوف من الروضة إلى طالب الصف الخامس و Google Classroom للطالب من الصف 6 الى
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 3-بمن یمكنني االتصال إذا كنت بحاجة إلى دعم تقني؟
 للحصول على دعم تقني یتعلق باألجهزة والبرامج (google classroom أو class dojo ، إلخ ...)

 أو مشاكل في شبكة اإلنترنت ، یرجى التواصل مع قسم تكنولوجیا المعلومات عبر البرید اإللكتروني
it@virginiaschool.ae  

 
 كیف یمكن ألولیاء األمور تسجیل الدخول إلى منصات التعلم عن بعد الخاصة بالطالب ؟●

 
یرجى الضغط على الرابط التالي لتعلیمات تسجیل الدخول إلى المرحلة  ا لتعلیمیة االبتدائیة . (-

https://classdojo.zendesk.com/hc/en-us/articles/205417305-Create-a-Parent-Acc
(ount#web 

 یرجى الضغط على الرابط التالي لتعلیمات تسجیل الدخول إلى المرحلة  التعلیمیة الثانویة. (-
https://docs.google.com/presentation/d/1yWpVttNlsNsp3EUevS1rrLPBfcLwfG1C

(OwlT2-G2LdM/edit#slide=id.p 
 في حال عدم قدرتكم على  تسجیل الدخول إلى الموقع الطالب یرجى التواصل مع المدرسین أو مع-

  قسم تكنولوجیا المعلومات وإرسال  برید إلكتروني
 4-كیف یمكنني تحضیر البیئة المنزلیة للدراسة؟

 یرجى تحدید مساحة في منزلك مخصصة إلكمال أنشطة التعلم الیومیة.-
 كن مستعًدا للوصول إلى أي أجهزة الكترونیة مثل (الهاتف ، األجهزة اللوحیة iPad ، الحاسوب-

 المحمول ، والحاسوب الشخصى).
 احرص على تخصیص وقت للنشاط الجسدي و التحرك! من الطبیعي أن ینهض الطالب ویتنقلون-

 عدة مرات على مدار الیوم.

12 

https://classdojo.zendesk.com/hc/en-us/articles/205417305-Create-a-Parent-Account#web
https://classdojo.zendesk.com/hc/en-us/articles/205417305-Create-a-Parent-Account#web
https://classdojo.zendesk.com/hc/en-us/articles/205417305-Create-a-Parent-Account#web
https://classdojo.zendesk.com/hc/en-us/articles/205417305-Create-a-Parent-Account#web
https://classdojo.zendesk.com/hc/en-us/articles/205417305-Create-a-Parent-Account#web
https://docs.google.com/presentation/d/1yWpVttNlsNsp3EUevS1rrLPBfcLwfG1COwlT2-G2LdM/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1yWpVttNlsNsp3EUevS1rrLPBfcLwfG1COwlT2-G2LdM/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1yWpVttNlsNsp3EUevS1rrLPBfcLwfG1COwlT2-G2LdM/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1yWpVttNlsNsp3EUevS1rrLPBfcLwfG1COwlT2-G2LdM/edit#slide=id.p


 
 

 5-هل سیتوفر بث مباشر للحصص؟
 نعم بالنسبة لطالب الصفوف من  6 الى 10 سیتوفر لهم تسجیالت وسائط مرئیة  (فیدیوهات)  كجزء من

 البرنامج. وسیتم تحدید جدول زمني وسیتاح للطالب فرصة المشاركة.
 

 6- كم من الوقت سیقضي الطالب أمام شاشات الحاسوب؟
  طالب صفوف الروضة إلى الصف 5: ستستغرق أنشطة الریاضیات والقراءة 20-30 دقیقة في-

 الیوم.
 طالب الصفوف من  6-10 :جمیع أنشطة التعلم سیتم تحدید توقیتها من خالل منصة التعلم لكل ُمعلم-

. 
 

 7-هل سیقوم الطالب بتقییمات خالل هذه الفترة؟
 سنرسل معلومات عن التقییمات في وقت الحق.

 
 8- كم من الوقت سیقضي الطالب بومیًا إلنجاز مهام التعلم عن بعد؟

 أ- طالب صفوف الروضة إلى الصف 5: تم تصمیم برنامج التعلم عن بعد لیستغرق مدته من 120
 إلى 150 دقیقة. وونصح أولیاء األمور بتخصیص الوقت الذي یتناسب مع احتیاجات أوالدهم كل

 یوم .
 

            ب   -هل یجب إكمال أنشطة التعلم بالترتیب؟
 لیس من الضروري استكمال األنشطة المذكورة بالترتیب. ولكن، من المهم أن یكمل الطالب جمیع األنشطة

 لكل یوم.
 

 ج - طالب الصفوف من  6-10 : ُیتوقع من الطالب تسجیل الدخول إلى منصة التعلم عند بعد عبر اإلنترنت كما
 كانوا یفعلون خالل الیوم الدراسي العادي.ومتابعة برنامجهم الیومي للمهات و التكلیفات والواجبات لكل

 لمعلمي المواد على حدا .
 

    9. هل ُیتوقع من الطالب تسلیم المهام أثناء التعلم من المنزل؟
         سیحصل الطالب على إرشادات وتعلیمات من معلمیهم بشأن الوقت المحدد لتقدیم أعمالهم المكتملة

  وطریقة إرسال للمعلم من المنزل .
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(VDL) التعلم عن ُبعد في مدرسة فرجینیا 
 األسئلة الشائعة للطالب

 

 1- ما هي المواد التي أحتاجها عند الدارسة أثناء للتعلم عن بعد؟

 الكتب المدرسیة، الدفاتر والقرطاسیة.-
  جهاز إلكتروني (هاتف ، جهاز لوحي  iPad ، حاسوب محمول )-

 2- كیف أبدأ؟
  التأكد من أن لدیك حساب على Google Classroom (بریدك اإللكتروني وكلمة-

 المرور الخاص بالمدرسة)
  تواصل مع it@virginiaschool.ae إذا نسیت بریدك اإللكتروني أو كلمة المرور.-

 3- ما نوع المواد التعلیمیة التي سأتمكن من الوصول إلیها؟
 سیقوم المعلمون بنشر المواد وتفاصیل المهمة / الفرض المنزلي  (خطوة بخطوة).-
    شاهد فیدیو تعلیمي ، فیدیو یوتیوب، مواقع ، تطبیقات-
    امتحانات عبر اإلنترنت یعینها المعلم-
   الواجب الذي یجب إكماله.-

 4- كیف سأدرس؟
      اقرأ بدقة وتركیز وقم بمراجعة المهمة التي نشرها المعلم.-
      إنهاء المهمة المحددة حسب تعلیمات المعلم وااللتزام بموعد التسلیم.-
        أكمل المهمة التي نشرها المعلم (قم بتسلیمها).-
        اطلب الدعم عن طریق إرسال برید إلكتروني إلى المعلم أو السؤال مباشرة على-

.google classroom أو الدردشة أو google hangout 

 5- هل سأقضي الیوم بأكمله على اإلنترنت؟
         كال ، كل ما علیك فعله هو الوصول إلى المهمة كل یوم للمواد األساسیة، وإنهاء-

 مهمتك قبل نهایة الیوم وتسلیمها.
          علیك فقط أن تكون متصًال باإلنترنت أثناء البث المباشر لطلب دعم المعلم.-

 6- هل سأحصل على دعم من المدرسین؟
         نعم، اطلب الدعم عن طریق إرسال برید إلكتروني إلى المعلم أو االستفسار مباشرة-

.google classroom أو الدردشة أو google hangout على 
      احصل على دعم مباشر عبر اإلنترنت من المحادثات المباشرة المجدولة مع المعلمین.-
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 7 - بمن یمكنني االتصال للحصول على المساعدة؟

        مدرس-
       قسم تكنولوجیا المعلومات في المدرسة-

 
 

 التواصل
 

  الُمعلمین
 

  معلمو الروضة األولى والثانیة
 

KG 1 ORANGE 

Avani Bhagwandin avani.b@virginiaschool.ae Home Room 

Tahreer AlHamayel tahreer.h@virginiaschool.ae Arabic & Islamic 

KG 1 PINK 

Elina Mastori elina.mastori@virginiaschool.ae Home Room 

Tahreer AlHamayel tahreer.h@virginiaschool.ae Arabic & Islamic 

KG 1 PURPLE 

Carla Baard carla@virginiaschool.ae Home Room 

Reem Sabri reem.s@virginiaschool.ae Arabic 

KG 1 YELLOW 

Niamh Waldron niamh.w@virginiaschool.ae Home Room 

Tahreer AlHamayel tahreer.h@virginiaschool.ae Arabic & Islamic 

KG 2 BLUE 

Amy Bullard amy.bullard@virginiaschool.ae Home Room 

Reem Sabri reem.s@virginiaschool.ae Arabic & Islamic 

KG 2 GREEN 

Erun Zariff erun.z@virginiaschool.ae Home Room 

Reem Sabri reem.s@virginiaschool.ae Arabic & Islamic 

KG 2 PINK 

Jadine Bodenstein jadine@virginiaschool.ae Home Room 

Haneen Abu Mishref haneen.mishref@virginiaschool.ae Arabic & Islamic 

KG 2 RED 

Nicole Durmalingam nicole@virginiaschool.ae Home Room 

Haneen Abu Mishref haneen.mishref@virginiaschool.ae Arabic & Islamic 
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  المرحلة االبتدائیة
 
 
 

GRADE 1A 

Rachel Roche rachel.roche@virginiaschool.ae Home Room 

Haneen Abu Mishref haneen.mishref@virginiaschool.ae Arabic 

Maryam Sulaiman maryam.sulaiman@virginiaschool.ae Islamic 

GRADE 1B 

Maarium Ibrahim maarium.ibrahim@virginiaschool.ae Home Room 

Maryam Sulaiman maryam.sulaiman@virginiaschool.ae Arabic, Islamic  

GRADE 1C 

Priscilia Cicilia priscilia.cicilia@virginiaschool.ae Home Room 

Maryam Sulaiman maryam.sulaiman@virginiaschool.ae Arabic, Islamic 

GRADE 2A 

Sylvia Brown sylvia.brown@virginiaschool.ae Home Room 

Haneen Abu Mishref haneen.mishref@virginiaschool.ae Islamic 

Sahar Khalil sahar.k@virginiaschool.ae Arabic  
GRADE 2B 

Kimone Govender kimone.govender@virginiaschool.ae Home Room 

Marwa Abdulhamed marwa.a@virginiaschool.ae Islamic 

Sahar Khalil sahar.k@virginiaschool.ae Arabic 

GRADE 2C 

Janice Sart janice.sart@virginiaschool.ae Home Room 

Marwa Abdulhamed marwa.a@virginiaschool.ae Islamic 

Sahar Khalil sahar.k@virginiaschool.ae Arabic 

GRADE 2D 

Christina Wyngaardt christina.wyngaardt@virginiaschool.ae Home Room 

Marwa Abdulhamed marwa.a@virginiaschool.ae Islamic 

Sahar Khalil sahar.k@virginiaschool.ae Arabic 

GRADE 2E 

Lisa-Jean Marchington lisa.jean@virginiaschool.ae Home Room 

Marwa Abdulhamed marwa.a@virginiaschool.ae Islamic 

Sana Alshdaifat sana.alshdaifat@virginiaschool.ae Arabic 

GRADE 3A 

Pat Mulhern pat.mulhern@virginiaschool.ae Home Room 
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Sana Alshdaifat sana.alshdaifat@virginiaschool.ae Arabic 

Marwa Abdulhamed marwa.a@virginiaschool.ae Islamic 

GRADE 3B 

Mike Winter mike.w@virginiaschool.ae Home Room 

Sana Alshdaifat sana.alshdaifat@virginiaschool.ae Arabic 

Marwa Abdulhamed marwa.a@virginiaschool.ae Islamic 

GRADE 3C 

Paula McPartland paula.mcpartland@virginiaschool.ae Home Room 

Alaa Shaekh alaa.shaekh@virginiaschool.ae Arabic 

Alaa Shaekh alaa.shaekh@virginiaschool.ae Islamic 

GRADE 3D 

Misti Curry misti.curry@virginiaschool.ae Home Room 

Alaa Shaekh alaa.shaekh@virginiaschool.ae Arabic/Islamic 

GRADE 4A 

Jo-ann Louw jo-ann.louw@virginiaschool.ae Home Room 

Rabaa Ali rabaa@virginiaschool.ae Arabic 

Ayman Mohamed ayman@virginiaschool.ae Islamic 

GRADE 4B 

Tiffany tiffany.pedler@virginiaschool.ae Home Room 

Rabaa Ali rabaa@virginiaschool.ae Arabic 

Ayman Mohamed ayman@virginiaschool.ae Islamic 

GRADE 4C 

Francois Woensdregt francois.woensdregt@virginiaschool.ae Home Room 

Ayman Mohamed ayman@virginiaschool.ae Islamic 

Rabaa Ali rabaa@virginiaschool.ae Arabic 

GRADE 4D 

Altion Bethea altion.bethea@virginiaschool.ae Home Room 

Alaa Shaekh alaa.shaekh@virginiaschool.ae Arabic 

Ayman Mohamed ayman@virginiaschool.ae Islamic 

GRADE 5 B1 

Muhammad Dawood muhammad.dawood@virginiaschool.ae Home Room 

Ranya Gewida rania.g@virginiaschool.ae Arabic 

Ayman Mohamed ayman@virginiaschool.ae Islamic 

GRADE 5 B2 

Frankie Quinn frankie.q@virginiaschool.ae Home Room 

Shaima Al Shami shaima.s@virginiaschool.ae Arabic 

Ayman Mohamed ayman@virginiaschool.ae Islamic 

GRADE 5 G1 

Amy Mulderrig amy.m@virginiaschool.ae Home Room 

Ranya Gewida rania.g@virginiaschool.ae Arabic 

Marwa Abdulhamed marwa.a@virginiaschool.ae Islamic 
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 المرحلة الثانویة
 

GRADE 6 B1 

Ayman Mohamed ayman@virginiaschool.ae Islamic 

Elsayed Mohamed elsayed.mohamed@virginiaschool.ae ICT 

Ernestevo Adonis ernestevo.adonis@virginiaschool.ae English 

Mohamed farhat mohamed.farhat@virginiaschool.ae Arabic 

Reema Abushmt reema.abushmt@virginiaschool.ae Science 

Shorooq Senan shorooq.senan@virginiaschool.ae Math 

GRADE 6 B2 

Ayman Mohamed ayman@virginiaschool.ae Islamic 

Elsayed Mohamed elsayed.mohamed@virginiaschool.ae ICT 

Oraib Salman oraib.salman@virginiaschool.ae Math 

Mohamed farhat mohamed.farhat@virginiaschool.ae Arabic 

Reema Abushmt reema.abushmt@virginiaschool.ae Science 

April Halstead april.halstead@virginiaschool.ae  English 
GRADE 6 G1 

Ernestevo Adonis ernestevo.adonis@virginiaschool.ae English 

Israa Alzubi israa.a@virginiaschool.ae ICT 

Ranya Gewida rania.g@virginiaschool.ae Arabic 

Sandra Pesic sandra.pesic@virginiaschool.ae Science 

Seham Mekky seham.m@virginiaschool.ae Islamic 

Shorooq Senan shorooq.senan@virginiaschool.ae Math 

GRADE 6 G2 

Ernestevo Adonis ernestevo.adonis@virginiaschool.ae English 

Israa Alzubi israa.a@virginiaschool.ae ICT 

Ranya Gewida rania.g@virginiaschool.ae Arabic 

Sandra Pesic sandra.pesic@virginiaschool.ae Science 

Seham Mekky seham.m@virginiaschool.ae Islamic 

Shorooq Senan shorooq.senan@virginiaschool.ae Math 

GRADE 7 B1 

Elsayed Mohamed elsayed.mohamed@virginiaschool.ae ICT 

Jelena Prpic jelena.prpic@virginiaschool.ae English 

Mohamed farhat mohamed.farhat@virginiaschool.ae Arabic 

Reda Abdo reda.a@virginiaschool.ae Islamic 

Samer Dabous samer.dabous@virginiaschool.ae Science 

Shorooq Senan shorooq.senan@virginiaschool.ae Math 

GRADE 7 B2 
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Elsayed Mohamed elsayed.mohamed@virginiaschool.ae ICT 

Jelena Prpic jelena.prpic@virginiaschool.ae English 

Mohamed farhat mohamed.farhat@virginiaschool.ae Arabic 

Reda Abdo reda.a@virginiaschool.ae Islamic 

Samer Dabous samer.dabous@virginiaschool.ae Science 

Shorooq Senan shorooq.senan@virginiaschool.ae Math 

GRADE 7 G1 

Ernestevo Adonis ernestevo.adonis@virginiaschool.ae English 

Israa Alzubi israa.a@virginiaschool.ae ICT 

Oraib Salman oraib.salman@virginiaschool.ae Math 

Samer Dabous samer.dabous@virginiaschool.ae Science 

Seham Mekky seham.m@virginiaschool.ae Islamic 

Shaima Al Shami shaima.s@virginiaschool.ae Arabic 

GRADE 7 G2 

Ernestevo Adonis ernestevo.adonis@virginiaschool.ae English 

Israa Alzubi israa.a@virginiaschool.ae ICT 

Oraib Salman oraib.salman@virginiaschool.ae Math 

Samer Dabous samer.dabous@virginiaschool.ae Science 

Seham Mekky seham.m@virginiaschool.ae Islamic 

Shaima Al Shami shaima.s@virginiaschool.ae Arabic 

GRADE 8 B1 

Elsayed Mohamed elsayed.mohamed@virginiaschool.ae ICT 

Jelena Prpic jelena.prpic@virginiaschool.ae English 

Mohamed farhat mohamed.farhat@virginiaschool.ae Arabic 

Oraib Salman oraib.salman@virginiaschool.ae Math 

Reda Abdo reda.a@virginiaschool.ae Islamic 

Sandra sic sandra. sic@virginiaschool.ae Science 

GRADE 8 B2 

Elsayed Mohamed elsayed.mohamed@virginiaschool.ae ICT 

Oraib Salman oraib.salman@virginiaschool.ae Math 

Jelena Prpic jelena.prpic@virginiaschool.ae English 

Mohammed Ghazy mohammed.ghazy@virginiaschool.ae Arabic 

Reda Abdo reda.a@virginiaschool.ae Islamic 

Sandra Pesic sandra.pesic@virginiaschool.ae Science 

GRADE 8 G1 

Farah Massoud farah.massoud@virginiaschool.ae English 

Fatma Ibrahim fatma.ibrahim@virginiaschool.ae Math 

Israa Alzubi israa.a@virginiaschool.ae ICT 

Sandra Pesic sandra.pesic@virginiaschool.ae Science 

Seham Mekky seham.m@virginiaschool.ae Islamic 

Shaima Al Shami shaima.s@virginiaschool.ae Arabic 

GRADE 9 B1 
 

Elsayed Mohamed elsayed.mohamed@virginiaschool.ae ICT 
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Faisal Khasawneh faisal.khasawneh@virginiaschool.ae Math 

Shirin Banat shirin.banat@virginiaschool.ae Science 

Mohammed Ghazy mohammed.ghazy@virginiaschool.ae Arabic 

Reda Abdo reda.a@virginiaschool.ae Islamic 

Shereen Kokatay shereen.kokatay@virginiaschool.ae English 

GRADE 9 B2 

Elsayed Mohamed elsayed.mohamed@virginiaschool.ae ICT 

Faisal Khasawneh faisal.khasawneh@virginiaschool.ae Math 

Shirin Banat shirin.banat@virginiaschool.ae Science 

Mohammed Ghazy mohammed.ghazy@virginiaschool.ae Arabic 

Reda Abdo reda.a@virginiaschool.ae Islamic 

Shereen Kokatay shereen.kokatay@virginiaschool.ae English 

GRADE 9 G1 

Farah Massoud farah.massoud@virginiaschool.ae English 

Fatma Ibrahim fatma.ibrahim@virginiaschool.ae Math 

Israa Alzubi israa.a@virginiaschool.ae ICT 

Samer Dabous samer.dabous@virginiaschool.ae Science 

Seham Mekky seham.m@virginiaschool.ae Islamic 

Zainab Ibrahim zaynab.i@virginiaschool.ae Arabic 

GRADE 10 B1 

Elsayed Mohamed elsayed.mohamed@virginiaschool.ae ICT 

Faisal Khasawneh faisal.khasawneh@virginiaschool.ae Math 

Shirin Banat shirin.banat@virginiaschool.ae Science 

Mohammed Ghazy mohammed.ghazy@virginiaschool.ae Arabic 

Reda Abdo reda.a@virginiaschool.ae Islamic 

Shereen Kokatay shereen.kokatay@virginiaschool.ae English 

GRADE 10 B2 

Elsayed Mohamed elsayed.mohamed@virginiaschool.ae ICT 

Faisal Khasawneh faisal.khasawneh@virginiaschool.ae Math 

Shirin Banat shirin.banat@virginiaschool.ae Science 

Mohammed Ghazy mohammed.ghazy@virginiaschool.ae Arabic 

Reda Abdo reda.a@virginiaschool.ae Islamic 

Shereen Kokatay shereen.kokatay@virginiaschool.ae English 

GRADE 10 G1 

Farah Massoud farah.massoud@virginiaschool.ae English 

Fatma Ibrahim fatma.ibrahim@virginiaschool.ae Math 

Israa Alzubi israa.a@virginiaschool.ae ICT 

Shirin Banat shirin.banat@virginiaschool.ae Science 

Nahla Hussein nahla.h@virginiaschool.ae Arabic NA 

Seham Mekky seham.m@virginiaschool.ae Islamic 

Zainab Ibrahim zaynab.i@virginiaschool.ae Arabic 

GRADE 10 G2 

Farah Massoud farah.massoud@virginiaschool.ae English 

Fatma Ibrahim fatma.ibrahim@virginiaschool.ae Math 
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Israa Alzubi israa.a@virginiaschool.ae ICT 

Shirin Banat shirin.banat@virginiaschool.ae Science 

Seham Mekky seham.m@virginiaschool.ae Islamic 

Zainab Ibrahim zaynab.i@virginiaschool.ae Arabic 

 
 
 

  قسم تكنولوجیا المعلومات
 

IT Department 
Email 

it@virginiaschool.ae 

 
 

  اإلدارة
 

Name  Email Position 

Daniel Bokelman principal@virginiaschool.ae Principal 

Ryan Sargeant viceprincipal@virginiaschool.ae Vice Principal 

Aiten Suleiman aiten.sulieman@virginiaschool.ae Head of MOE Subjects 

Reema Abu Shmt reema.abushmt@virginiaschool.ae Assistant Head of Secondary 

Karima Kebir karima@virginiaschool.ae Head of Primary 

Rania Akl rania.akl@virginiaschool.ae  Head of KG 

Khaled Arid hr@virginiaschool.ae HR Manager 

Ashraf  ashraf.dwikat@virginiaschool.ae Accounts 

Nadia Ghneim nadia.ashraf@virginiaschool.ae Registrar 

 
 

 مكتب االستقبال
 

 Email Telephone 

Reception info@virginiaschool.ae 02/5554383 
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