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Date:  February 20th 2021  

Circular No: 57/ AY 2020-2021 
Subject: NEASC accreditation and final teaching models 

 

Dear Parents,  
 
I am delighted to let you know that we have pursued a New England Association of Schools and 
Colleges (NEASC) accreditation for our school which is a globally recognized accreditation. 
NEASC is internationally respected as a US quality seal distinguishing that a school has met high 
expectations of educational quality and content. 
  
The Foundation Standards visit of the NEASC accreditation team took place during the week of 
February 14th to February 18th, 2021, and our school’s policies and procedures, our curriculum, 
our teachers’ teaching and our students’ learning and engagement during lessons, were 
observed and assessed. 
  
This requirement for accreditation was put in place to establish and ensure that our students are 
offered a US curriculum that is measured on the same academic standards as their American 
counterparts. 
 
  
We thank the members of our Parents’ Council who were willing to be interviewed and we 
appreciate those of you who gave consent for your children to be interviewed by the 
accreditation team. 
We were successful with the first phase of the accreditation and will keep you informed as the 
next phase of the accreditation process will continue over several months.    

We are now also registered with the US College Board and will be able to offer our 9th and 
10th graders the registered SAT examinations.  The SAT is a standardized test widely used for 
college admissions in the United States. We will also offer our 10th graders the Advance 
Placement (AP) exams, where they can demonstrate mastery of rigorous college-level material 
and can earn college credits at the majority of colleges and universities in the US. 

These are two of the highlights on our school’s journey to excellence and we thank you all for 
your support and contribution towards our success. 
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Our teaching model face-to-face or fully online 
 
Please note  
Requests to make changes to the teaching model, ended on Thursday, February 18th, 2021.  
We will no longer allow any changes to the teaching model unless it is medical-related. Parents 
need to provide the school with a medical certificate and or COVID-19 test results, in support of 
the reason to change the teaching model. 
  
We understand that changes are inevitable during this pandemic, however, we are also aware of 
the impact of the many changes on the academic, social and emotional development of our 
students during the teaching and learning process.  
  
We trust that our students will settle in quickly, whether they are fully online or face-to-face 
learners, and will do their best during the last five weeks to gain from their teachers and to 
develop into confident and strong academic learners.  
  
Thank you for your support towards the school's efforts and your children's learning.  
  
Stay safe.  
 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
 Antoinette Brown  
Principal Director  
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 2020فبراير  20التاريخ:

 2021-2020العام األكاديمي  /  57تعميم رقم 

 ونماذج التدريس النهائية NEASCاعتماد املوضوع: 

 

 السادة أولياء األمور الكرام،

( ملدرستنا وهو اعتماد NEASCبأننا نسعى للحصول على اعتماد جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات ) ميسعدني أن أخبرك

 به عاملًيا.معترف 

باحترام دولي باعتبارها ختم الجودة األمريكي الذي يميز أن املدرسة قد حققت توقعات عالية من الجودة  NEASCتحظى 

 واملحتوى التعليمي.

  

املعايير التأسيسية لفريق االعتماد تمت زيارة املدرسة من قبل لجنة   2021فبراير  18فبراير إلى  14خالل األسبوع املمتد من 

تقييم سياسات وإجراءات مدرستنا ، ومناهجنا ، و طرق تدريس املعلمين ومستوى تعلم طالبنا مراجعة و ، وقد تمت  NEASCمن 

 ومشاركتهم أثناء الدروس.

نفس املعايير األكاديمية للطالب يتم قياسه على أمريكًيا ومن شروط االعتماد أن نضمن ونتأكد أن طالبنا يتلقون منهًجا دراسًيا 

 في الواليات املتحدة.

نشكر أعضاء مجلس أولياء األمور لدينا الذين كانوا على استعداد إلجراء املقابالت ونقدر أولئك الذين وافقوا على إجراء املقابلة 

 مع أطفالهم من قبل فريق االعتماد.

على اطالع حيث ستستمر املرحلة التالية من عملية االعتماد على مدى  لقد نجحنا في املرحلة األولى من االعتماد وسوف نبقيك

 عدة أشهر.

، وسنكون قادرين على تقديم امتحانات السات College Board   املؤسسة التعليمية األميريكيةنحن اآلن مسجلون أيًضا في  

على نطاق واسع للقبول بالجامعات في املسجلة لطالب الصفين التاسع والعاشر. اختبار السات هو اختبار معياري يستخدم 

املعترف به من قبل الكليات  (APامتحانات املستوى املتقدم ) الواليات املتحدة. سنقدم أيًضا لطالب الصف العاشر

غالبية الكليات في  الطالب إلى اعتماد رصيد  )AP(يؤدي النجاح في اختبار مواد املستوى املتقدم، والجامعات األمريكية

 والجامعات في الواليات املتحدة.

 نا املهمة في رحلة مدرستنا نحو التميز ونشكركم جميًعا على دعمكم ومساهمتكم في نجاحنا.تهذان هما من خطوا
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 نموذج التعليم عن بعد بشكل دائم ونموذج التعليم وجها لوجه

 يرجى املالحظة

 .2021فبراير  18التعليم يوم الخميس املوافق لقد تم األنتهاء من طلبات إجراء تغييرات على نموذج 

لذلك ، لن نسمح بعد اآلن بأي تغييرات في نموذج التعليم ما لم تكن بسبب طبي. يحتاج أولياء األمور  إلى تزويد املدرسة بشهادة 

 ، لدعم سبب تغيير نموذج التدريس. 19طبية  / أو بنتائج اختبار كوفيد 

ر منها أثناء هذا الوباء ، ومع ذلك ، فإننا ندرك أيًضا تأثير التغييرات العديدة على التطور نحن نتفهم أن التغييرات ال مف

 االجتماعي والعاطفي لطالبنا أثناء عملية التعليم والتعلم.

 لوجه ، وسوف يبذلون قصارى أتينحن على ثقة من أن طالبنا 
ً
قلمون  بسرعة ، سواء كانوا متعلمين عن بعد أو متعلمين وجها

من الفصل الدراس ي الثاني ، ونود أن يستفيد طالبنا من  سوى خمسة أسابيعجهدهم خالل األسابيع القادمة حيث لم يتبق 

 معلميهم وأن يتطوروا  أكاديمًيا وأن يتمتعوا بالثقة والقوة. 

 كم على دعمكم لجهود املدرسة وتعليم أطفالكم.شكًرا ل

 نتمنى منكم أن تحافظوا على أنفسكم.

 

  تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 

 

 أنطوانيت براون 

 مديرة  املدرسة
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