
 
Information for Parents 
The success of our Distance Learning requires a true partnership between our staff, the 
students and parents. Please note that there are systems in place in case you experience 
difficulty with your child’s online learning. Below is a reminder of all the people who are available 
every school day to help you.  
 

For queries about... Contact... 

A subject, assignment or resource The relevant teacher via Class Dojo 
KG1 - Miss Chloe  
KG2 - Miss Samantha  
G1 - Miss Roisin 
G2 - Miss Maryke 
G3 - Mr Barry 
G4 - Mr Gerrit 
G5 - Mr Timmy 
G6-10 - Subject Teachers 

A technology-related problem or issue Mr Aslam 
itadmin@walesschool.com 
0508183063 

Other issues related to learning beyond 
the classroom 

Student / Parent Support 
Miss Nessma Hassan 
Via Class Dojo or 
0501159753 

 Miss Khulood Alheren 
Via Class Dojo or  
0501159785 

KG and Lower Primary - KG1 - G1 
Miss Jo Fotiadis 
Via Class Dojo 

Middle School - G2-5 
Miss Jen Hill 
Via Class Dojo 

Upper School - G6-10 
Mr Lewis Baillie 
Via Class Dojo 

Principal 
Brendan Aspell 
info@walesschool.com 
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 معلومات مهمة للسادة /أولیاء األمور المحترمین

 نعلمكم بأن نجاح عملیة التعلیم عن بعد هي شراكة حقیقیة بین الموظفین في المدرسة والطالب وأولیاء األمور . لذلك كله
 یرجى العلم بأنه هناك أنظمة معمول بها في حال واجهتم صعوبة في تعلیم أبناءكم عن بعد ،  وفیما یلي تذكیر بجمیع

 األشخاص المتاحین یومًیا وفي كل یوم دراسي لمساعدتكم .

 موضوع االستفسار الشخص المخول بالمساعدة واإلجابة

  معلمة المادة /الفصل من خالل برنامج التواصل  الكالس دوجو
 الروضة األولى  -  مس كلووي  
 الروضة الثانیة  -  مس سامانثا 
  الصف األول     -  مس روشین 

  الصف الثاني    -  مس مارایكا   
  الصف الثالث    -  مستر باري 

 الصف الرابع    -  مستر جیریت 
 الصف الخامس  -  مستر تیمي 

  الصف السادس  -  مدرسو المواد 

  مواضیع دراسیة – موارد  أو  مهمات

 السید أسلم  / موبایل رقم : 8183063  050 أو ایمیل
itadmin@walesschool.com 

  مشكلة تتعلق بالتكنولوجیا

 دعم الطالب أو الوالدین :
 السیدة / نسمة عاطف

  وذلك من خالل برنامج التواصل الكالس دوجو أو األتصال
 بالرقم  : 0501159753

  أمور أخرى تتعلق بالتعلم خارج الفصل الدراسي

 السیدة / خلود الهرن
  وذلك من خالل برنامج التواصل الكالس دوجو أو األتصال

 بالرقم : 0501159785

 

  مرحلة ریاض األطفال والصف األول
 السیدة /  جو فوتیادیس.

  وذلك من خالل برنامج التواصل  الكالس دوجو

 

  المرحلة اإلبتدائیة من الصف الثاني للصف الخامس
 السیدة / جین هیل.

  وذلك من خالل برنامج التواصل  الكالس دوجو

 

 المرحلة الثانویة من الصف السادس للصف العاشر
 السید / لویس بیللي.

   وذلك من خالل برنامج التواصل  الكالس دوجو

 

  مدیر المدرسة
 السید / برنداون أسبل .

info@walesschool.com 
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