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Yours sincerely, 

 

  

Antoinette Brown  
Principal Director  
 

 

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 

 

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة 

 

 

Dear Parents, 

I write to inform you of the analyses of the parents’ survey 

that was sent on Sunday, November 15th, 2020 where 

parents could indicate whether they agree to online and or 

Loom video presentations and teaching for all students 

during the last week of the term that will be from December 

6th to December 10th, 2020.     

I would like to thank our parents for their responses and 

their understanding, and confirm that the majority of our 

parents agreed with online teaching for all students during 

the week of December 6th until December 10th, 2020. 

Therefore, our school will be fully online and will prepare 

online Loom videos with activities for all our students from 

K-10 for all subjects during the last week of the term. 

Each of us has a responsibility to keep ourselves, our loved 

ones and the wider community safe and, by working 

together and following the latest government’s guidance on 

COVID-19, we have the best chance of minimising the risk 

posed to our students, staff and local community. 

Thank you for supporting our staff and school and for 

keeping safe and healthy. 

 

 

 ألهالي الكرام: تحّية إجالل واحترام ،،،،،،،، ا

بنتائج إلبالغكم  إليكم  يوم   أكتب  إرساله  تم  الذي  األمور  أولياء  استبيان 

املاض ي  ا في  2020نوفمبر    15  ألحد  التعليم  جعل  في  االقتراح  بشأن   ،

األول   الفصل  من  األخير  جميع  األسبوع  من  االنتهاء  تّم  حيث   ، بعد  عن 

الّتقويمات واالختبارات وتّم تغطّية املقرر الّدراس ي بحسب الّتوزيع الّزمني  

فيدي شكل  على  األخير  لألسبوع  الّدراسية  املواد  تحميل  وهات وسيتم 

الب وإنجازاتهم من 
ّ
مسجلة على لوم وسيقوم املعلمون بمتابعة أعمال الط

دوجو   /وكالس  روم  كالس  جوجل  برنامج  على  الين  األون  حيث  خالل 

هذا   أسبوع  سيكون  ملدة  فقط  الفصل    األمر  من  األخير  األسبوع  أي 

 .2020ديسمبر  10ديسمبر إلى  6املوافق من  األول 

كر الجزيل لكّلِّ من أولياء األمور ومن ساهم بتعبئة   أود أن  
ّ

أتقّدم بالش

حيث    ، االقتراح  هذا  على  افق  وو  ، خالله  االستبيان  من  نهدف  أننا 

باالحتفال   االستمتاع  لبة 
ّ
الط ومنح   ، عليم 

ّ
الت مدة  استكمال  ضمان 

أّي  في  علم عن بعد ، 
ّ
الت  باليوم الوطني اإلماراتي مع االحتفاظ بفرصة 

 مكان هو فيه .

وصحة   سالمة  على  بالحفاظ  تكمن  مسؤوليتنا  ومن إّن  خالل   الجميع، 

، 19العمل مًعا واتباع اإلرشادات واللوائح الحكومية ملقاومة انتشار كوفيد  

وموظفينا   طالبنا  لها  يتعرض  التي  املخاطر  لتقليل  فرصة  أفضل  لدينا 

املحلي دائ .واملجتمع  ونرحب  رسالتنا  فحوى  فهم  بمقترحاتكم نرجو  ًما 

 واستفساراتكم.

 وتقبلوا فائق االحترام والّتقدير      
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