Date: October, 14th 2020

Circular No:26/ AY 2020-2021
Subject: Quality teaching, distribution of textbooks, Mid-term report cards and Safety online
Dear Parents,
I trust that you are keeping well.
Quality Teaching and Learning Grade 1-4

I write to thank you all for your incredible positive response towards our announcement made through
Circular No:22 on October 8th, 2020 about the re-grouping of the Full Distance Learning students in Grade 14 and our Quality Teaching initiative that will start on October 26th, 2020 after the Mid-term break.
As mentioned, we have reflected on our teaching practices and therefore made new plans to enhance
teaching and learning and I want to ensure that we have each student’s best interest at heart.
Parents will be informed on Sunday October 25th,2020 of their children’s new groups created for Full Distance
Learning and new teachers for the Face-to-Face blended learning.
We trust that the new initiative of having our teachers focusing on teaching online or focusing on students in
the class only, starting from Monday October 26th, 2020, will benefit students’ learning and parents will
experience the difference in the quality of teaching and learning through the new strategy. We employed
two additional teachers to ensure that our students’ needs will be addressed.
Distribution of Textbooks and e-books
I can confirm that we supported all our parents with the distribution of textbooks for four weeks and trust
that our parents were satisfied with the extended time frame and the service rendered during the textbooks’
distribution. I trust that all our students have received their textbooks or e-books by now.
As per the previous circular (34, dated July 30th, 2020, sent to all parents and posted on the school’s website)
it was mentioned that all Grade 1-5 students will receive note books, text books and e-books for English
Language Arts, Math and Science, while students in Grade 6-10 will receive note books and e-books for
English Language Arts, Math and Science.
Grade 10 students will also receive e-books for Business Studies, Economics, History, Geography, ICTPhotoshop and programming, Biology, Physics, Chemistry, and Engineering with AutoCAD.
In addition, textbooks and e-books will be provided for Grade 1-10 students in Arabic Language, Islamic, Social
Studies, and Moral Education, while Grade 4-10 will also receive French and German Language textbooks and
e-books. Our Kindergarten students will be provided with English phonics and Numeracy booklets, as well as
in- class resources and their note books.
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Moreover, we have also purchased English e-readers from Oxford Owl, Read Write Inc resources for English
reading and phonics, IXL English Language resources to support English development in the Middle school,
Arabic readers from Little Thinking Minds which is an Arabic reading series with leveled readers and an Islamic
program Al Noor Education to support the development of our students.

Mid-term break
I am delighted to announce that the Midterm break approved by ADEK, will start on Thursday October 15 th,
2020 at 2:00 p.m. and will continue until Saturday October 24 th, 2020. All classes will commence on October
25th, 2020. I am sure that our parents, staff and students will appreciate the short break.
Due to the Mid-term break, students from the B-group will be accommodated in the classes on October
25th, 2020 for the week.
Students’ progress reporting Mid-term
Our teachers prepared a Mid-term information and progress report for all students in Kindergarten and Grade
1-10 to inform parents of their children’s progress during the first cycle of the first term, and will post the
progress reports on the parents’ private messages on Class Dojo.
The Mid-term report card was created in relation to students’ progress, their homework submissions, online
and in-class engagement and their attendance. Teachers made recommendations and suggestions for
students to improve. I trust that parents will view this first feedback from teachers about their children and
will work with the school and teachers to improve their children’s progress, attendance, submission of
assignments and class engagement after the break. A formal report card will be issued at the end of each
term.
Online safety and on Google Classroom
In our quest to ensure a safe education platform for all students, the IT technician created new passwords
for all students on Google Classroom and will provide students with the new passwords on Thursday October
15th, 2020.
To further ensure that we secure our education platform, the school’s firewalls were updated, and we
engaged with the Abu Dhabi Police Department to safeguard our students and staff on Google Classroom.
Students are therefore requested to not share their passwords with any other student or friends and to follow
the schools’ protocols and policy on online security and safety when using ‘Google Classroom’ .
Any violation of the policy for instance to be disrespectful toward fellow students and teachers, posting or
using offensive or foul language, and or disrupting any classes, will not be tolerated and will be reported to
the Abu Dhabi police for further action and investigation.
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Student that do not adhere to the school’s policy on safety and security online, will have to face the
consequences of their actions that can result in possible suspension, and such cases will be reported to ADEK
and the police.
I trust that our parents will support us with the above mentioned policy and that our students will adhere to
respect and the “no-sharing” of passwords policy.
Parents’ emergencies, extended vacations and early leave
Kindly note that we are very concerned about the academic progress of our students and the impact of the
pandemic on teaching and learning, therefore, approval for early leave during the school week or any request
for an extension of ADEK approved school vacations, will not be granted if not an emergency.
For any emergencies, such as a death in the family, or hospitalization of any family member, parents must
complete a form available from the receptionists that must be approved by the Principal Director. The
receptionist will inform the supervisor who will bring the student to the door directly adjacent to the
principal’s office. The reception exit doors will not be available for this purpose.
I want to reassure our parents that the health, safety and wellbeing of our students and staff remains our
number one priority.
I would also like to thank you for your support in preventing the further spread of COVID-19 by acting
responsibly and following the latest guidance and continuing to minimize the risk in the wider local
community.
I wish you all a safe and healthy Midterm break.

Yours sincerely,

Antoinette Brown
Principal Director
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التاريخ 14 :أكتوبر 2020
تعميم رقم / 26العام األكاديمي 2021-2020
املوضوع :جودة التدريس ،آلية توزيع الكتب ،تقارير منتصف الفصل األول ونظام الحماية اإللكترونية
السادة أولياء األمور،
تحية طيبة وبعد
أتمنى أن تكونوا بصحة وأن كل ش يء على ما يرام.
جودة التدريس والتعلم للصفوف 4-1
ً
جميعا على ردكم اإليجابي املذهل تجاه قراراتنا الصادرة في الثامن من أكتوبر  2020بالتعميم رقم  22حول إعادة هيكلة فصول
أكتب إليكم ألشكركم
طالب التعلم عن بعد بشك ك كككل دا م من الصك ك ككل األول ااى الصك ك ككل الراب وذلك ضك ك ككمن مبادرة جودة التدريس التي س ك ك ك بدأ في يوم  26أكتوبر  2020بعد
عطلة منتصل الفصل األول.
ً
كما ذكرناسكاباا ،نفكر دا ًما في ممارسكاتنا وناوم بتاييم مد نجا ععلم طالبنا بشككل مسكتمر ،وبالتااي وضكعنا طططا جديدة لتحسكنن آلية التدريس
والتعلم ونود التأكيد على أننا نهتم بمصلحة كل طالب في مدرس نا.
س ك ك ك ككاتم إبالر أوليكاء األمور يوم األحكد  25أكتوبر  2020بمجموعكا الفص ك ك ك ككول الجكديكدة التي س ك ك ك ككاتم إنش ك ك ك ككا هكا من أجكل التعلم عن بعدد بش د د د د دل دا م
وباملدرسنن الجدد للصفوف التعلم الهجين.
نحن على ثاة من أن املبادرة الجديدة ستجعل املدرسين أكثرتركيزا و أفضل عطاءا مع طالب التعلم عن بعد والتعلم الهجين ،نعد أولياء األمور
بمالحظة اطتالف كبنر في جودة التدريس والتعلم من طالل االستراتيجية الجديدة التي ساستفيد منها جمي الطالب اعتبارا من يوم  26أكتوبر
 .2020لاد قمنا بتوظيل مدرسنن إضافينن لضمان تاديم جودة تدريس أفضل ولتلبية احتياجا طالبنا.
آلية توزيع الكتب املدرسية والكتب اإللكترونية
أسك ك ككتطي أن أ كد أننا قمنا بدعم جمي أولياء األمور بتوزي الكتب املدرسك ك ككية ملدة أكثر من أربعة أسك ك ككابي وأث في أن أولياء األمور راضك ك ككون عن طرياة
وتوقيت توزي الكتب املدرسية .أتمنى أن يكون جمي طالبنا قد تلاوا كتبهم املدرسية أو كتبهم اإللكترونية اآلن.
ً
وفاا للتعميم الس ك ك ك ككاب  34بتاريخ  30يوليو  ،2020والذي تم إرس ك ك ك ككالل إاى جمي أولياء األمور ونش ك ك ك ككره على موق املدرس ك ك ك ككة  ،كنا قد أش ك ك ك ككرنا أن طالب
الصك ك ككفوف من األول إاى الخامس سك ك ككاتلاون الدفاتر والكتب املدرسد د ددية والكتب اإللكترونية ملواد اللغة اإلنجلنزية ،الرياضك ك ككيا والعلوم ،بانما طالب
الصفوف من السادس ااى العاشر ساتلاون الدفاتر والكتب اإللكترونية للغة اإلنجلنزية ،الرياضيا والعلوم.
ساتلاى طالب الصل العاشر ً
أيضا ً
كتبا إلكترونية لدراسا األعمال ،االقتصاد ،التاريخ ،الجغرافيا ،تكنولوجيا املعلوما واالتصاال  ،الفوتوشوب
والبرمجة ،علم األحياء ،علم الفنزياء ،علم الكيمياء والهندسة باستخدام برنامج .AutoCAD
باإلض ك ك ككافة إاى ذلك ،س ك ك ككاتم توفنر كتب مدرسد د ددية وكتب ةلكترونية لطالب الص ك ك ككفوف من األول إاى العاش ك ك ككر في اللغة العربية ،الدراس ك ك ككا اإلس ك ك ككالمية،
الدراسك ك ككا االجتماعية والتربية األطالقية ،بانما نوفر ملواد اللغة الفرنسك ك ككية واألملانية كتبا مدرس د ددية وكتبا ةلكترونية لطالب الصك ك ككفوف من الراب ااى
العاش ككر .يتم تزويد طالبنا في الروض ككة بكتابا الص ككوتيا والحس ككاب باللغة اإلنجلنزية ،باإلض ككافة إاى املوارد داطل الفص ككل ودفاتر املدرس ككية الخاص ككة
بهم.
ً
عالوة على ذلك ،قمنا أيضا بشراء برامج إلكترونية للاراءة باللغة اإلنجلنزية من  ،Oxford Owlوموارد  Read Write Incلاراءة اللغة اإلنجلنزية
والصوتيا  ،وموارد اللغة اإلنجلنزية  IXLلدعم تطوير اللغة اإلنجلنزية في املدرسة االعدادية ،وبرنامج املفكرون الصغار وهي سلسلة قراءة باللغة
العربية م مستويا مختلفة ومنصة النور التعليمية لدعم تنمية طالبنا في حصص الدراسا اإلسالمية.
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عطلة منتصف الفصل األول:
يسعدني أن أعلن أن إجازة منتصل الفصل األول املعتمدة من دا رة التعليم واملعرفة س بدأ مساء يوم الخماس  15أكتوبر  .2020وس ستمر حتى
مساء يوم السبت  24أكتوبر  .2020وعستأنل دراسة جمي الصفوف يوم  25أكتوبر  .2020أولياء األمور واملوظفنن والطالب سانعمون بهذه الراحة
الاصنرة.
بعد عطلة منتصل الفصل الدراس ي األول ،نستابل طالب املجموعة "ب" يوم  25أكتوبر  2020ليكونوا في مدرسة ملدة أسبوع.
تقرير الطالب ملنتصف الفصل الدراس ي
أعد مدرسونا معلوما وتاارير منتصل الفصل األول لجمي الطالب في رياض األطفال والصفوف من األول ااى العاشر إلبالر أولياء األمور بمستو
تادم أطفالهم طالل األسابي األواى من الفصل الدراس ي األول ،وسياومون بنشر التاارير عن طري رسا ل الخاصة ألولياء األمور على كالس دوجو.
تلك التاارير تتضمن مد تادم الطالب ،اعداد الواجبا املنزلية ،واملشاركة والحضور داطل الفصل وعن بعد .يادم كذلك املعلمون توصيا
واقتراحا لتحسنن للطالب .أث في أن أولياء األمور سوف يتعاونون م املدرسنن بعد هذه التاارير ويعملون ً
جنبا ااى جنب م املدرسة على تحسنن
املالحظا التي ذكر حول حضور الطالب وتاديم الواجبا واملشاركة .على أن يتم إصدار بطاقة تارير رسمية في نهاية كل فصل دراس ي.

الحماية االلكترونية عبراإلنترنت وعلى جوجل كالس روم
نسعى في مدرسة اجيال لضمان نظام ععليمي آمن لجمي الطالب ،لذا قمنا بإنشاء كلما مرور جديدة لجمي الطالب في جوجل كالس روم وسنزود
الطالب بكلما املرور الجديدة يوم الخماس 15املواف لك أكتوبر .2020
باإلضافة ااى انل تم تحديث برامج الحماية االلكترونية ملنصا التعلم عن بعد بالتعاون م إدارة شرطة أبوظبي ونهدف بذلك لحماية طالبنا وموظفينا
في جوجل كالس روم طاصة.
لذا ُيطلب من الطالب عدم مشاركة كلما املرور الخاصة بهم م أي طالب أو أصدقاء آطرين واتباع بروتوكوال وولوا ح املدرسة بشأن األمان
والسالمة على اإلنترنت عند استخدام جوجل كالس روم.
لن يتم ال سامح م أي انتهاك لاواننن املدرسة مثل :عدم احترام الطالب واملعلمنن ،نشر أو استخدام لغة مسائة ،ععطيل الدروس ،وملزيد من
اإلجراءا السالمة ساتم فتح بالر رسمي لد شرطة أبوظبي عند ذلك.
ساتعنن على الطالب الذي ال يلتزم بسياسة املدرسة بشأن السالمة واألمن عبر اإلنترنت مواجهة عواقب أفعالل التي يمكن أن تؤدي إاى الطرد من
املدرسة ،وساتم اإلبالر عن مثل هذه الحاال إاى دا رة التعليم واملعرفة و شرطة أبوظبي.

أنا على ثاة من أن أولياء األمور سيادمون لنا الدعم الكافي بما ذكر ساباا وأن طالبنا سيلتزمون باالحترام سياسة "عدم مشاركة" كلمات املرور.
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العطل ،الغياب واملغارة املبكرة للطالب عند وجود حالة طوارئ أو ظرف ما لدى ولي األمر
يرجى مالحظة أننا قلاون للغاية بشأن التادم األكاديمي لطالبنا وتأثنر الوباء على التدريس والتعلم ،وبالتااي ،لن يتم املوافاة على اإلجازة طالل أيام
الدراسة أو الخروج قبل املواعيد الرسمية للمدرسة أو أي طلب لتمديد اإلجازا املدرسية املعتمدة من دا رة التعليم واملعرفة املمنوحة إذا لم تكن
حالة طار ة فعال.
في الحاال الطار ة ،مثل وفاة أحد أفراد األسرة ،أو دطول املس شفى ألي فرد من أفراد األسرة ،يجب على الوالدين إكمال نموذج متا لد موظل
االستابال ،بعد موافاة مديرة املدرسة ،ياوم موظل االستابال بإبالر مشرف الطالب الذي سيصطحب الطالب إاى الباب املجاور مباشرة ملكتب
املدير .لن يسمح باستالم الطالب او بتواجدهم داطل مكتب لالستابال.
أود أن أطمئن أولياء األمور أن صحة وسالمة ورفاهية طالبنا وموظفينا تظل أولوي نا األواى.
أود ً
أيضا أن أشكركم على دعمكم في مساهمة في من ان شار كوفيد  19بشكل أكبر وذلك من طالل تحمل املسؤولية واتباع أحدث اإلرشادا وسبل
الوقا ية واالستمرار في تاليل املخاطر في املجتم املحلي األوس .
أتمنى عطلة سعيدة وآمنة للجمي .
تفضلوا بابول فا االحترام،

أنطوانيت براون
مديرة المدرسة
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