
حافظ على استمرارية روتين 
طفلك المدرسي. 

Maintain your child’s 
school routine. 

الروتين
Routine

ChildSafetyUAE

التعلم 
عن بعد

 Distance
Learning

على أولياء ا مور تذكير الطالب بأن االلتزام 
بمبادرة التعلم عن بعد هو واجب ومسؤولية 
وطنية وعليه تأديته بحب وفخر، وذلك لتعزيز 
روح االنتماء وتحمل المسؤولية لديه.

Parents must remind their children 
that distance learning is a civic duty  
and responsibility and their 
committment is essential to it. This 
will help foster a sense of belonging 
and responsibility in children.

دعم التعليم 
واجب وطني
Supporting 
Educational 

Processes is a 
national duty

جهز مكان� خالي� من الملهيات، 
وجهز طاولة ومقعد� مناسبين 
لطفلك واحرص على استقامة 
ظهره وتأكد من وفرة ا دوات 

الضرورية.
Prepare a distraction-free space, 
and prepare an appropriate chair 

and a desk for your child to ensure 
his back is straight, and ensure the 

availability of essential tools.

جهز بيئة تعليمية داعمة
Prepare a supportive 
learning environment

حافظ على سرية البيانات 
الخاصة بتسجيل دخول الطالب 
لمنصة التعلم عن بعد.

A student’s login data for 
distance learning 
platforms must be kept 
confidential.

طالب آمنون 
إلكتروني�

 Cyber Safe
Students

التعليم حق من حقوق الطفل. والتعاون مطلوب بين 
ا هل والجهة التعليمية الستكمال هذه المسيرة 

وإتمامها بصورة آمنة وسليمة.

Every child has the right to 
education. Schools and parents 

must work in cooperation to 
complete this journey successfully.التعاون

Collaboration

شارك مع طفلك 
إيجابيات التعلم عن بعد 

لتشجيعه على االلتزام. 

Spend time with your child 
and discuss the benefits of 

distance learning to keep 
him encouraged and 

committed. 

تشجيع الطفل
Encourage your child

احترام الوقت 
Respecting time

تحمل المسؤولية 
وااللتزام

 Taking Responsibility
 & Commitment

أخالقيات التعلم 
عن بعد

 Distance
Learning Ethics

أخالقيات التعلم 
عن بعد

 Distance
Learning Ethics المحافظة على ا جهزة

Maintain equipment

التصدي للشائعات
Stop Rumors

وسائل مبتكرة 
للتعليم المنزلي

استخدم القلم الذي يعمل على 
ا جهزة اللوحية عند حل النشاطات.

Innovative ideas 
to study from 

home

Use the iPad pen 
when solving 

school activities 
with your child.

عزز في طفلك قيمة احترام المعلم الذي يبذل جهده 
لتعليمه، واحترام زمالئه في الصف، عبر الحفاظ على 
خصوصية الحصص التعليمية عن بعد وعدم تصوير 
المعلم أو الطالب ا½خرين بدون إذن، ونشر الصور عبر 

وسائل التواصل االجتماعي،
وأن انتهاك هذه الخصوصية

يؤدي إلى مخالفات حسب
الئحة إدارة سلوك الطلبة.

احترام 
الخصوصية

 Respecting
Privacy

Reinforce the value of respecting 
teachers'privacy and appreciating

their efforts, as well as respecting the 
privacy of other students. Children must  refrain from 

photographing teachers or students in distance learning 
lessons without permission and posting them on social media. 

Violations will be imposed based on the student behavior 
management regulations.


