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Circular No:27 / AY 2020-2021 

Subject: Academic Preparations for October 25th, 2020 onwards 

 

Dear Parents,  

It has been a challenging start to the 2020/21 academic year, as we familiarize ourselves with new ways of 
working, teaching and supporting students. There’s no denying that it has been challenging as our students, 
and we, adjust to this changed situation.  

On behalf of the Senior Management Team, I would like to thank you for your hard work and positive attitude 
to adapting to the “new normal”. We know that it is not easy for parents to work and ensure that their 
children are supported while studying at home. 

We are all adjusting to the new ways of planning and teaching, and continuously learning, reflecting and 
assessing what works best and in which circumstances, to benefit our students’ attainment and progress.  

As mentioned in our previous communication, and without making any changes to the ADEK approved 
models, we are incredibly excited about the new strategies we have put in place for all Kindergarten to Grade 
4 students’ learning.  

The new procedures, mentioned below, will be fully in place on Monday, October 26th, 2020, for our Grade 
1-4 students on Full Distance Learning and those on blended learning.  

Feedback from parents  

While feedback from parents has been very positive, several common themes have emerged from some of 
the parents’ feedback that included: a lack of students’ thorough practice and lack of understanding and 
consolidation of concepts when students study online; the need to be explicit about what we expect of 
students in assessments and in prioritizing workloads and the resources we offer online; and a desire for 
students’ support and opportunities for more face-to-face contact with students and staff, both in-person 
and online. 

We trust that with the new strategy and procedures mentioned below, we have addressed these concerns as 
we aim to ensure quality teaching and learning through our teachers’ undivided attention. 

We invite parents to schedule meetings with teachers or the Senior Leadership team online to discuss your 
children’s progress. Please call Ms. Samira Youssfi at 0525575805 if you wish to schedule an online appointment 
with staff or if you need any clarification.  

I understand that the thought of having a new teacher for your child, following new procedures, and 
preparing for the new classrooms on Google Classroom might be daunting, especially while there will be an 
intensive focus on students’ full attendance, their engagement in class and the submission of assignments.  
I am convinced that you will agree that this change was necessary. 
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Preparation and Changes in Full Distance Learning  
 
All Full Distance Learning students will be grouped and taught by online teachers only. 
Teachers will teach all students on the alternative week learning, in the classrooms.   
 
How will this work for Full Distance Learners?  
The teacher assigned to your child’s Full Distance Learning class will invite you to her/his Google Classroom. 
The teachers will also add you to Class Dojo.  
The teachers will share the class time table with all the subjects that will be taught and will provide you with 
the time that your child has to be online. 
Please take note:   The link posted for the subject will be closed within 5 minutes after the lesson has started, 
to ensure that there will be no interruptions, no late arrivals or any person disrupting classes.     
 

What will happen next? 

The teacher will then divide the Full Distance Learning class into two groups to limit the number of students 
per online session. 
Grouping students will support the teacher to focus on the child in a smaller group at a specific time.   
Time tables will indicate the times.  
Please ensure that your child will be punctual for each subject.  
  
How will this work for the A and B groups attending school on alternative weeks?  
The new teacher assigned to your child’s class will invite you to her/his Google Classroom.  
The teacher will also add you to Class Dojo.  
Your child will remain in the A or B group as indicated before, and this will have no impact on bus transportation, 
as it will stay the same. 
The only change is that your child will have a new teacher.    
The teachers will share the class time table with all the subjects that they will teach.   
When the A group is at the school, the assigned teacher will only teach the A- group students in the class 
without any other interferences.  

For the B- group that will be at home, the teachers will post LOOM videos, activities and tasks, with a thorough 
explanation of concepts that were taught the previous week for all subjects. 

Students in the group at home, must watch to the Loom videos, practice and revise the concepts individually 
without the teachers.  Please note that: This group will not be online with the teacher but will have to study 
the posted tasks and watch the Loom videos for each subject on their own.   

What will happen with the group at home? 
The teacher will ensure that the group studying at home, whether it is the A or B group of alternative weeks, 
will receive Loom videos, explanations and tasks in advanced to revise and practice on their own.   
Teachers will follow-up on the work that the group practiced at home and will ensure that there will be a 
focus on the submission of tasks so that all students will progress.  
Students will be required to post assignments within 24 hours.  
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The school will follow stringent rules on students’ respect, attendance, their interaction, discipline and 
engagement online, the opening of students’ cameras and the posting of assignments, Google forms and 
other tasks.  

To deliver quality teaching and learning, we will need our parents’ full support and cooperation.   

What will happen with the Arabic, Islamic and Arabic Social Studies teachers?  
All Arabic staff will follow the procedures as per their time tables.  
They will follow the English class lists and new divisions as mentioned above and will communicate with the 
parents of the students in Full Distance and blended learning as per their time tables.  
 
What kind of support will there be for my child?      “Power Hour” and additional support 

All teachers Grade 1-10 will differentiate tasks, modify the curriculum and will engage with parents when 
there is a need for a student to be supported. The Power Hour will provide teachers with an extra hour to 
help any student with barriers to learning or those who need an additional explanation of taught concepts.  
Ms. Leila Abdrahman, our school’s Counselor, Ms. Angelique van Tonder, our Special Education Coordinator 
and Learning support teacher with Ms. Basma Elshimy, the Intervention Coordinator, will arrange meetings 
with parents and will arrange additional support for students with specific needs.  

 

Finally, uncertainty and change are too tiring and stressful at times, so please continue to reach out to us to 
support you and your families. If you have any questions or concerns about the new strategy for Grade 1-4, 
please communicate with us.  

We are incredibly fortunate to have a team so dedicated to helping our students.   We continue to be guided 
by the government’s regulations on COVID-19, and remind you to please keep safe and healthy.  

 

Yours sincerely, 

 Antoinette Brown  
Principal Director  
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  2020 أكتوبر  24 التاريخ:

 2021-2020العام األكاديمي /  27مرق تعميم

  2020أكتوبر  25 ا بعد يومضوع: االستعدادات األكاديمية ملاملو 

 

 

 ،السادة أولياء األمور 

إن تعليم الطالب ودعمهم. لجديدة عمل  وأسييييييييييييالي  طرق اكتشيييييييييييي نا حيث  كثيرة،  تحدياتواجهتنا  2021-2020منذ بداية العام الدراسيييييييييييي   ا  ا    

 كان التغيير  هذا قلم معتألا
ً
 درسة.املو  طالبلتحديا

نعلم أنه ليس من السيييهل  حيث مع "الوضيييع الطييا  ا دديد".  قلمأق مم اليجابي للتو مجهودكم و م، أود أن أشيييمركم ع   دارة فريق ال وبالنيابة عن 

  ل.أط الهم أثناء الدراسة ف  املنز  متابعةو   ،العملية اليومية و ا  ياة تحقيق التوازن بين األمور  أولياءع   

 .فظرو كل الف   صيل طالبنا وتقدمهمست ادة من تحاأفضل لتحقيق  دديدةا طرق الب ميوالتعل التدريسو  لتخطيطابشكل مستمر و  قيمن

لتطييق ، نحن متحمسييييييييييييون هيئيية التعليم واملعرفيية  املعتمييدة من يييةالتعليم كمييا ركرنييا ف  رسيييييييييييييالتنييا السيييييييييييييابقيية، ودون إجراء أ   غييرات ع   النمييار 

  .عرياض األطفال حتى الصف الراب من طالبالتعليم لاالستراتيجيات ا دديدة الت  وضعناها 

 وفالص  التعلم عن بعد وطالب التعليم املياشر ف   ، لطالب2020أكتوبر  26 املوافق ليييييييييي يوم االثنينالجراءات ا دديدة، املذكورة أدناه، نيدأ العمل ب

 .من األول ا   الرابع

 

  أولياء األمور  مالحظات

ت اعل ال قلة: مثل أولياء األمور شييييييييييييتركة من بع  املالحظات العديد من املوصييييييييييييلتنا لمن و  ،كانت إيجابية للغاية أولياء االمور  لافعأردود  ف  حين أن

واملوارد الت    العملتحديد أولويات و  من الطالب ف  التقييماتالتوقعات املنتظرة  ا  اجة إ   توضييييييييي   ؛بشييييييييكل عام  عن بعدالتعلم عند  هم الوعدم 

 ملدرس عند التعليم املياشر او عن بعد.ا ملزيد من التواصل وجًها لوجه معدعم الطالب ؛ بعدعن نقدمها 

ن جود  التعليم نهتد  لى  ضتتتتتتتتتتتتمتا ، حيت   املالحظتاتوضتتتتتتتتتتتتع تا حلول ل تكقتد  املتككور  أداتا ، ،واإلجراءات الجتديتد  اتمن خالل االستتتتتتتتتتتت  ا ي يتو 

 .عل  حد كل  طالب التعلم عن بعد يم املباشر او مدرس طالب التعل يمدرس من االهتمام الكامل   وفي   من خاللوالتعلم 

تحديد ل. ممل اقشتتتتة  أدم أطفال  كاديمياأل االدار أو فريق  يندرستتتتمع امل عب  اإلا  اتاف  اضتتتتية  ادعو أولياء األمور لى   حديد مواعيد اجتماعات

  .0525575805 رقم  عل يرج  اال صال بالسيد  سمي   اليوسفي  حأو لذا ك ت بحاجة لى  أي  وضياالجتماع موعد 

ستتتتي ون  خاصتتتتةقد تكون شيييياقة، ل كالس روم ع   جوج ط لك، واتياع إجراءات جديدة، والتحضييييير لل صييييول الدراسييييية غيير مدرس أفهم أن فمرة 

بأنمم سيييتوافقون ع   أن هذا التغيير كان  ةوأنا مقتنع  .واجباتومشتتتارك هم ال الصتتتف و أديم ال مل للطالب،ه اك  ركيز م ثف عل  الحضتتتور الكا

 ضروريا.
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 ل دائمبشك  عن بعد التعلموالتغيي ات ال  ستعداداتاإل 

 فقط.التعلم عن بعد وتدريسهم بواسطة مدرسين  بشكل دائم عن بعدطالب التعلم كل سيتم تجميع 

 فقط. ف  ال صول ياشر م املالتعليطالب سيقوم املعلمون بتدريس جميع 

 

 عن بعد؟ للمتعلمينكا كيف سيعمل ه

 ا خاص به.الس روم جوجل كلط لك إ   املعين إ   فصل التعلم عن بعد  درسسيدعوك امل

  كالس دوجو. أيًضا إ   سيضي ك املدرس 

 بالنترنت. وسيزودونك بالوقت الذ  يج  أن يكون واد دميع امل ا ددول الزمن   بمشاركة  املعلمون  قوم يس
ً
 فيه ط لك متصال

  عطيلر أو يأختأو  مقاطعةدم حدوث ، لضمان ع دقائق بعد بدء الدرس 5ال غضون كل ماد  ملنشور لتم لغالق الرابط اسي يرج  مالحظة ما يلل:

 .عن بعد الدراسية  صصا 

 

 ماذا سيحدث بعد؟

 عدد الطالب ال كل حصة.تحديد ل  نم موعتيإ    التعلم عن بعدطالب بعد رلك بتقسيم  درسسيقوم امل

 ال وقت محدد.والطفل ال م موعة أصغر  مع كل  ركيز عل  املعلم  يساعد الطالب أسيم 

 .ول الزمن  لط لكا دد ا  صص ف  أوقاتجد ست

 .حصةيرج  التأكد من التزام ط لك باملواعيد امل ددة لكل 

 

 ؟ للم موعتين "أ" و "ب" هجين م اليلطالب التعلكيف سيعمل هكا بالنسبة 

 ا خاص به.الس روم جوجل ك لط لك إ  ا دديد  درسسيدعوك امل

 كالس دوجو. أيًضا إ   سيضي ك املدرس

 ما هو.ال أل بالحافلة ، حي  سيبأى ك ، ولن ي ون لكلك أي  أثي  عل من قبلاملحدد   ة "أ" أو "ب" سيبأى طفلك ال املجموع

 التغيي  الوحيد هو أن طفلك سي ون لديه معلم جديد.

 .دميع املواد سيشارك املعلمون ا ددول الزمن  

 أخرى.مهام ف  ال صل دون أ   "أ"فأط بتدريس طالب املجموعة سوف يقوم  درسف  املدرسة ، فإن امل" أ"عندما تكون املدموعة 

 م  دريستت ا ، مع شييرش شييامل للم اهيم الت  هام املنشييطة و لأللووم  ، سيييرشيير املعلمون مقاطع فيديوالتي ستتت ون ال امللزل  "ب" بالنستتبة للم موعة

 ال األسبوع السابق لجميع املواد.

  ون املعلمين. وممارسة ومراجعة امل اهيم بشكل فرد  بد يديو الف  املنزل مشاهدة مقاطع الت  يج  ع   الطالب ف  املدموعة 

 معليهيج  ولمن ، بشيكل مياشير مع املدرسحصيص  علم عن بعد يخصيص لهم  لن نزل امللت  سيتكون ف  اف  املدموعة الطالب  : يرج  مالحظة ما يلل

 .املواد لكلدراسة املهام املرشورة ومشاهدة مقاطع فيديو 
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 ال امللزل؟التي ماذا سيحدث مع املجموعة 

 بأن سييييهمالشييييرش واملهام ملمارسيييية ومراجعة الدروس تتلقى انها ،  "ب"أو  "أ" دموعة امل، سييييواء كانت أن املدموعة الت  تدرس ف  املنزل سيييييضييييمن املعلم 

 .لووممقاطع فيديو عبر 

 الطالب. حرصا ع   تقدم مستوى يكون هناك تركيز ع   إرسال املهام وسوف ف  املنزل الت  سيتابع املعلمون العمل الذ  مارسته املدموعة 

 ساعة. 24ال غضون واجبات سُيطلب من الطالب نشر ال

 واجياتونشييييييير ال اميرات كالوفت   سيييييييتتيع املدرسييييييية قواعد صيييييييارمة بشيييييييأن احترام الطالب وحضيييييييورهم وت اعلهم وانضيييييييياطهم واملشييييييياركة عبر النترنت

 واملهام األخرى.جوجل ونمار  

 مم.و عاون مم، سنحتا  إ   دعما دودة م عا  لتقديم  عليم و عل

 ؟االجتماعية و  اإلسالميةالدراسات و اللغة العربية  ماذا سيحدث ملعلمي

، همذكور أعال كما م ا دديد حسييييييي  التقسييييييييالنجليزية فصيييييييول اللغة قوائم ل لجراءات وفًقا  دداولهم الزمنيةا يالعربقسيييييييم ن يمدرسيييييييسييييييييتيع جميع 

 وفًقا  دداولهم الزمنية. م املياشريتعلالطالب تعلم عن بعد و ال طالبسيتواصلون مع أولياء أمور و 

 ضاالاإل دعم ال" و التأوية حصة"طفلل؟ تحصل عليه وع الدعم الكي سيما ا

اجة إ   دعم ا  عند  مع أولياء األمور تواصييييييل ال ل املناهج الدراسييييييية واملهام و عديتحديد ب ول ا   العاشييييييراأل من  سيييييييقوم جميع املعلمين ف  الصيييييي وف

الذين يحتاجون إ   شييييرش إضيييياف   الطالبلتعلم أو بات اصييييعو ملسيييياعدة أ  طال  ف  مواجهة  للمعلمين  إضييييافوقت  حصييييص التقويةوفر الطال . سييييت  

 الت  يتم تدريسها.  امل اهيم

مرسيييقة قسيييم  مع، السييييدة أنجليك فان توندرا خاصييية ومعلمة دعم التعلم  التربية قسيييممرسيييقة ، السييييدة لي   عيد الرحمن ية عااالخصيييائية االجتم

 رو  االحتياجات ا خاصة. يةضاف  للطلل ال دعمال قديمياء األمور وتمع أول االجتماعسيعملون ع    ،السيدة بسمة الشيم الدعم والتدخل 

بشييييييييييييأن  لديك أ  أسييييييييييييئلة أو مخاوف معنا  ف  حال كان  التواصييييييييييييليرج  لذا  ،ف  بع  األحيان اومرهًق ا متعيً  املتغيرات قد يكون فهم  نعلم أن أخيًرا ، و 

 . كأنت وعائلتلدعمك و تأكد  أننا جاهزين   وف من األول ا   الرابعاالستراتيجية ا دديدة للص

ا ملسيييييييييييياعدة طالبنا. نسييييييييييييتمر ف   ا   اظ ع    رجو منمم، ون 19كوفيداللوائ  ا  كومية بشييييييييييييأن اتياع نحن محظوظون للغاية ألن لدينا فريًقا ممرسييييييييييييً

 سالمتك وص تك.

  قيول فائق االحترام،ت ضلوا ب

 

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة
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