Date: August 29th, 2020
Circular 05/ AY 2020-2021

Subject: Distance learning Policy
Dear Parents,
The school has been issued a No Objection Letter (NOC) from ADEK and DOH to open on
Sunday August 30th, 2020 and we are very pleased to welcome you all back to an exciting new
year. We have set high expectations for our students and would like to ensure you that we shall
do our utmost to safeguard our students and staff by ensuring that procedures are in place that
will minimize the spread of the Covid-19 virus.

To suit our alternative week model which we have chosen for the start of the new academic year,
we have grouped our students in A and B groups. The A group will start on August 30th while the
B group will start on September 6th, 2020 and will receive live interactive lessons from their
teachers while at home.
On the other hand, a small percentage of our parents have chosen to rather keep their children
at home on a full-time basis for the entire full first term and will continue with distance learning.
All student studying at home will receive live interactive lessons from their teachers.

To be successful with distance learning, all Ajyal Al Falah’s students that are studying at home
MUST adhere to the following policy and procedures:

A Student Studying at home must:
•

Eat breakfast before the lesson starts.

•

Ensure that his/her computer/iPad is charged and plugged in.

•

Wear school uniform and not pajamas during the virtual lessons.

•

Use their own email account and log in details and not the account of a brother or
sister.

•

Log into Google Classroom and Google meet, and must attend all live lessons.

•

Follow the school’s timetable throughout the day.

•

Have textbooks, and or online resources and stationery ready for the lessons.

•

Engage and communicate with the teacher during the lesson.

•

Be respectful and chat appropriately.

•

Complete all activities assigned by the teacher on the day.

•

Take a break ONLY when the rest of the class have a break.

•

Switch computer speakers on mute when the teacher is speaking until he/she is
requested to answer a question.

•

Keep his/her computer camera on throughout the lesson.

•

If possible, use headphones to limit distractions at home.

•

Follow-through with assignments and submit on or before 13:00 the next day.

•

Ensure that assignments are uploaded correctly.

•

Must remember: No food or drink (only water) allowed during the lesson.

Students that do not adhere to the Distance Learning policy and procedures:
The school’s policies and procedures are an essential part of our organization and provide a
roadmap for day-to-day operations and define how we maintain our academic standards.
The guidelines are intended to foster respect and raise responsibility for learning, students’
attendance, and engagement in all lessons.

The policy on Distance Learning ensures compliance with our assessment policy and procedures,
give guidance for decision-making on students’ progress and attainment and aims to provide
feedback on students’ curriculum knowledge and skills.
Students final marks will be determined on the scale of 0 to 100% and will rely on their ability to
adhere to the policy, follow the guidelines, and submitting all assignments as required. A Student
that has not submitted 90% of his/her assessment tasks, and has not attended 95% of the live
lessons, will not receive any pass grade.

تعميم 05
املوضوع :سياسة املدرسة بشأن الطالب الذين يتعلمون عن بعد
أولياء األمور الكرام،
لقد تم إصدار خطاب عدم ممانعة ( )NOCللمدرسة من  ADEKو  DOHليتم افتتاحه يوم األحد  30أغسطس
ً
مثي .لقد وضعنا توقعات عالية لطالبنا ونود أن نتأكد من أننا
 2020ويسعدنا أن نرحب بكم
جميعا يف عام جديد ر
سنبذل قصارى جهدنا لحماية طالبنا وموظفينا من خالل ضمان وجود إجراءات من شأنها تقليل انتشار رفيوس
.Covid-19
ر
اس الجديد  ،قمنا بتجميع طالبنا يف مجموعات A
لتتناسب مع نموذج األسبوع البديل الذي اخيناه لبدء العام الدر ي
ً
ر
دروسا تفاعلية
وستتلق
سبتمي 2020
و  .Bستبدأ المجموعة أ يف  30أغسطس بينما ستبدأ المجموعة ب يف 6
ر
ر
مباشة أثناء تواجدهم يف الميل.
اس األول
من ناحية أخرى  ،فضل بعض أولياء األمور إبقاء أبنائهم يف الميل للتفرغ الكامل طوال الفصل الدر ي
وسيواصلون التعلم عن بعد.
لتحقيق النجاح ف التعلم عن بعد  ،يجب عىل جميع طالب مدرسة أجيال الفالح الذين يدرسون ف الميل ر
االليام
ي
ي
بالسياسات واإلجراءات التالية:

• تناول وجبة اإلفطار قبل بداية الحصة.
• التأكد من شحن وجاهزية جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
• ارتداء الزي املدرس ي كما لو كانوا في الفصل.
• استخدام البريد اإللكتروني الخاص بالطالب وعدم استخدام حسابات أخرى.
• تسجيل الدخول إلى  Google Classroomو ،Google meetمع الزامية حضور جميع الحصص الدراسية.
• اتباع الجدول الزمني للمدرسة على مدار اليوم.
• تجهيز الكتب مدرسية و  /أو املوارد إلكترونية والقرطاسية .
• يمنع األكل و الشرب أثناء الحصة.
• التواصل مع املعلم أثناء الدرس.
• االحترام و التحدث بشكل لبق.
• إكمال جميع األنشطة املكلفة من قبل املعلم في اليوم املحدد والحرص على تقديمها بموعد أقصاه الساعة
 13:00من اليوم التالي والتأكد من تحميل املهام بشكل سليم.
ً
• أخذ قسطا من الراحة مفي الوقت املخصص مع بقية الطالب.

• الحرص على اغالق امليكروفون أثناء شرح املعلم الى أن يطلب منك االجابة على سؤال ما ،واحرص على
تشغيل الكاميرا طوال الحصة.
• استخدم سماعات الرأس إذا أمكن.
الطالب الذين ل يلتزمون بسياسة وإجراءات التعلم عن بعد:
ً
تعتبر سياسات املدرسة وإجراءاتها ً
أساسيا من مؤسستنا وبدورها توفر خطة عمل يومية وتحدد كيفية
جزءا
الحفاظ على معاييرنا األكاديمية.
تهدف اإلرشادات إلى تعزيز االحترام ورفع املسؤولية في التعلم وحضور الطالب واملشاركة في جميع الدروس.
تضمن سياسة التعلم عن بعد االمتثال لسياسة وإجراءات التقييم في املدرسة ،وتقدم إرشادات التخاذ القرار بشأن
تقدم الطالب وتحصيلهم  ،وتهدف إلى تقديم مالحظات حول معرفة الطالب ومهاراتهم في املناهج الدراسية.
سيتم تحديد العالمات النهائية للطالب على مقياس من  0إلى  ٪100وستعتمد على قدرتهم بااللتزام بالسياسة واتباع
اإلرشادات وتقديم جميع املهام كما هو مطلوب .الطالب الذي لم يقدم  ٪90من مهام التقييم الخاصة به  ،ولم
يحضر  ٪95من الدروس الحية  ،لن يحصل على درجة نجاح.
تفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،
أنطوانيت براون
مديرة املدرسة

