Date: March 23rd, 2020

Circular 17
Subject: Day 1 Distance Learning and Quality Teaching and Learning
Dear Parents,
I write to thank you for your wonderful response to the first day of our school's distance learning
for students and your positive feedback on the matter.
Due to the federal announcement our school will be in full lock down from tomorrow, Tuesday March
24th, 2020 onwards until further notice.

I would like to urge you once again to communicate with your children's class teachers on a
continuous basis through Class Dojo for our KG students and through Google Classroom for our
Grade 1-9 students.
In addition, please contact Ms. Suad Mazen Sabeleash, our Helpdesk Official and Distance
Learning Coordinator, on 0507526739 for any technical issues or classroom access support.
This is such an important time for our parents to get to know Google Classroom, our distance
learning operating platform, and to familiarize yourself with the access of the learning material
and the instruction for submission of your children's homework and activities to the class and
subject teachers.
Please take note of the following:
* All homework and classwork will be assessed for students' progress and attainment purposes
and will be part of their final report card grades for the term.
* Parents need to ensure that their children have access to computers or other electronic devices.
* Parents need to ensure that their children use their time wisely on a daily basis to complete all
tasks required by their class or subject teachers.
* Teachers will post lessons and activities as per the regular daily school timetable.
* Parents need to access the lessons and activities and support their children by reading through
the lesson content, videos, and or PowerPoints provided by teachers so that children do not fall
behind on important curriculum content.
* The Homework schedule below will support parents to know the specific homework and
activities that need to be submitted to the class teachers for each subject throughout the week.
We trust that the homework schedule will support parents and students and will help them to
focus on the important learning material that will be assessed and graded.
Our teachers will provide feedback to parents on students' progress

* The submission time for all students' homework, activities or assignments has been extended to
20:00 to accommodate all our working parents who will support their children accordingly.
* Our teachers will be available on Class Dojo, from Sunday to Thursday 08:00 to 18:00.
Ajyal Al Falah values open communication with all our parents and would like to encourage all our
families to embrace this new e-learning opportunity for our students.
According to ADEK's circular dated March 4th, 2020, during the distance learning period, the
school will communicate with parents, and will provide students with educational resources,
support and the relevant curriculum content, while parents are responsible for the regular
payments to school fees.
Our students' school photographs are ready to be collected, but due to the lockdown
situation, parents will be informed of the collection thereof at a later stage.
Online registration is open and parents interested in registering their children for the next
academic year 2020-21, may complete the online registration form by visiting our school's website
at (https://www.ajyalfalah.sch.ae).
Thank you for your kind cooperation and support.
We trust that all our students, their extended families, parents, and staff will keep safe and
healthy.

تعميم 17
الموضوع :اليوم األول التعلم عن بعد وجودة التدريس والتعلم

أولياء األمور الكرام،
نشكرك استجابتكم الرائعة ف اليوم األول من التعلم عن بعد ومالحظاتكم اإليجابية.
تغلق المدرسة أبوابها غدا الثالثاء  24مارس  2020ى
حت إشعار آخر.
وأود أن أؤكد مرة أخرى عىل أهمية التواصل مع معلم أطفالكم بشكل مستمر من خالل  Class Dojoلطالب KG
للطالب من الصف Google Classroom . 9-1
يرج االتصال بالسيدة سعاد مازن،
اإلضافة إىل ذلك والي مشاكل فنية أو حاجة اىل الدعم للوصول إىل الفصول الدراسية ،ى
منسقة التعلم عن بعد  ،عىل 0507526739
يعد هذا ً
وقتا ً
مهما ألولياء األمور للتعرف عىل ، Google Classroomومنصة تشغيل التعلم عن ُبعد الخاصة بنا،
التعرف عىل كيفية الوصول إىل المواد التعليمية والتعليمات الخاصة بتحميل الواجبات واألنشطة المدرسية إىل الفصل
الدراس ومعلم المادة
يرج مالحظة ما يىل:
ى
*سيتم تقييم جميع الواجبات المنلية والواجبات الدراسية من أجل تقدم الطالب وأغراض التحصيل وستكون ً
جزءا من
درجات بطاقة التقرير النهائ للفصل الدراس.
ى
اإللكنونية األخرى.
*الحرص عىل تأمي وسهولة استخدام الطالب ألجهزة الكمبيوتر أو األجهزة
*يحتاج أولياء األمور إىل التأكد من أن أبنائهم يحسنون استخدام وقتهم و إكمالهم لجميع المهام ى
الت تطلب منهم بشكل.
ً
*تنش الدروس واألنشطة وفقا للجدول الزمت اليوم.
*عىل وىل األمر الوصول إىل الدروس واألنشطة ودعم أطفالهم من خالل قراءة محتوى الدرس ومقاطع الفيديو و
الت يقدمها المعلمون ى
 PowerPointsى
حت ال يتخلف األطفال عن محتوى المناهج الدراسية المهمة.
*سيساعد جدول الواجبات المنلية الموضح أدناه عىل معرفة الواجبات المنلية واألنشطة المحددة ى
الت يجب تقديمها إىل
معلم الصف لكل مادة طوال األسبوع .نحن عىل ثقة من أن جدول الواجبات المنلية سوف يدعم الطالب وسيساعدهم ف
ى
النكن عىل المواد التعليمية المهمة ى
الت سيتم تقييمها وتصنيفها.

سيقدم معلمونا المالحظات ألولياء األمور حول تقدم أبنائهم.
*تم تمديد وقت تسليم جميع الواجبات المنلية ،األنشطة و المهام الدراسية ى
حت الساعة  20:00لك يتست لجميع أولياء
األمور دعم أبنائهم.
عن ، Class Dojoمن األحد إىل الخميس 08:00من الساعة ى
حت .00:18
أوقات تواصلكم مع معلم أبنائكم ى

ى
اإللكنوئ الجديدة لطالبنا ،ونتطلع لمستقبل
ف أجيال الفالح نقدر التواصل الدائم معكم ونشجعكم عىل انتهاز فرصة التعلم
ى
اإللكنوئ.
جديد ومشق مع التكنولوجيا والتعلم
ً
وفقا لتعميم دائرة التعليم والمعرفة بتاري خ  4مارس  ،2020خالل ى
فنة التعلم عن بعد ،ستتواصل المدرسة مع أولياء األمور،
ى
وسنود الطالب بالموارد التعليمية والدعم ومحتوى المناهج الدراسية ذات الصلة ،ف حي أن أولياء األمور مسؤولون عن دفع
لرسوم المدرسية.
الصور المدرسية الخاصة بطلبتنا جاهزة ولكن نظرا لحالة الطوارئ ى
الت تمر بها الدولة سيتم ابالغكم بموعد استالمها من
المدرسة ف وقت الحق.
التسجيل للعام الدراس الجديد  2021-2020مفتوح االن حيث يمكنكم اكمال استمارة التسجيل بزيارة موقع المدرسة:
https://www.ajyalfalah.sch.ae

نشكر تعاونكم ودعمكم الدائم نسأل هللا لنا ولكم دوام الصحة والعافية.

ى
االحنام،
تفضلوا بقبول فائق

