
 
Hello Parents, 
 
As we are making preparations for our 
Distance Learning plan for March 22 - April 
2, we need you to ensure you can view the 
online lessons and assessments for your 
students.  These lessons will be posted on 
edmodo or class dojo.  Attached are 
documents that outline the edmodo and 
class dojo codes for each subject, teacher, 
and section for grades 6 - 12. Parents 
need to go ahead and log-in their students 
classes using the edmodo or class dojo 
codes to make sure they will be able to 
access the distance learning videos and 
assessments when posted for the 
Distance Learning weeks.    
 
Edmodo: edmodo.com  (then log-in with 
code provided for each of your student's 
classes) 
 
Class Dojo: send the teacher an email to 
receive an invite if you are not already 
enrolled    
 
To View the codes for grades 6 - 12: 
Page: 1 (Grades 6 - 8) 
Page 2: (Grades 9 - 10) 
Page 3: (Grades 11 - 12) 
 
KG-Grade 5 parents, please contact your 
student's teacher for the class dojo 
codes.  The document that has all 
teachers email addresses has been sent 
out previously.  
 
 
 
 
 
Regards, 
Goler Collins 
Principal 
 

 أولياء األمور األعزاء ,
 

استناداً للتحضيرات لخطة التعلم عن بعد في الثاني و العشرين من 
مارس حتى الثاني من ابريل. نود منكم التأكيد على قدرتكم على 

 مشاهدة الدروس و االختبارات على الموقع . 

.  class dojoأو  edmodoستعرض هذه الدروس على  
لكل مادة و  edmodoمرفق إليكم الوثائق التي تظهر رمز 

مدرس و شعب الصفوف من السادس حتى الثاني عشر . 
يتوجب على أولياء األمور الدخول على صفوف أبنائهم 

 class dojoأو  edmodoمستخدماً رمز الدخول على 
حتى يكونوا قادرين على الوصول إلى فيديوهات التعلم و 

 اختبارات التقويم الموضوعة خالل أسابيع التعلم عن بعد . 
 
 
 
 

Edmodo 
edmodo.com  

 ثم الدخول باستخدام الرمز الدخول لصفوف كل طالب . 
 
 

Class Dojo 

يرجى ارسال رسالة إلى المعلم / المعلمة لتلقي دعوة إن لم تكن قد 
 دخلت النظام . 

 
 
 

 :  21-6لمشاهدة رمز الدخول للصفوف 

  8-6: الصفوف  1الصفحة 

 11-9: الصفوف  2الصفحة 

  12-11: الصفوف  3الصفحة 

 
الصف  –يرجى من أولياء األمور صفوف ) رياض األطفال 

الخامس ( التواصل مع مدرس الطالب للحصول على رمز 

class dojo   . 
الملف الذي تتضمن عناوين البريد االكتروني ارسلت لكم 

 سابقاَ . 

 
 
 
 
 
 
 

 مع التحية , 
 مدير المدرسة 

 

 

http://edmodo.com/
https://eps.ae/Grade6-8.pdf
https://eps.ae/Grade9-10.pdf
https://eps.ae/Grade11-12.pdf
http://edmodo.com/
https://eps.ae/Grade6-8.pdf
https://eps.ae/Grade9-10.pdf
https://eps.ae/Grade11-12.pdf

