Date: February 20th, 2021
Circular No: 54/ AY 2020-2021
Subject: New Grade 4 groups
Dear Parents,
I write to inform you of the following changes in Grade 4
due to the numbers of students in the online and face-toface teaching and learning model as per your decisions:
Starting on Sunday, February 21st, 2021, Grade 4F will
become a fully online class.
Ms. Carina Eksteen will be teaching Grade 4E, face-to-face
students.
Ms. Aislinn O Mahony will be the teacher for the full online
learners in Grade 4F.
Teachers will add the students to their Google classrooms
as per the registrar's lists and parents will be informed on
Class Dojo.
Please note
Requests to make changes to the teaching model, ended
on Thursday, February 18th, 2021.
We will, therefore, no longer allow any changes to the
teaching model unless medical-related. Parents need to
provide the school with a medical certificate and or COVID19 test results, in support of the reason to change the
teaching model.
We understand that changes are inevitable during this
pandemic, however, we are also aware of the impact of
the
many
changes
on
the
social
and
emotional development of our students during the
teaching and learning process.
There are only five (5) weeks left of the term, and we
would like our students to gain from their teachers and to
develop into confident and strong academic learners.

،السادة أولياء األمور الكرام
أكتب إليكم إلبالغكم بالتغييرات التالية في الصف الرابع بسبب تغيير عدد
ً
ً وجها لوجه
:وفقا لقراراتكم
طالب التعليم عن بعد و التعليم الصفي
ً
F  سيصبح الصف الجديد الرابع، 2021  فبراير21 ، بدءا من يوم األحد
ً
ً
.دراسيا عن بعد بالكامل
فصًل
ً ،E ستقوم السيدة كارينا إكستين بتدريس طالب الصف الرابع
.وجها لوجه
. عن بعد،F ستقوم السيدة آيسلين أو ماهوني بتدريس طالب الصف الرابع
ً سيضيف املعلمون الطالب إلى جوجل كالس رووم
وفقا لقوائم قسم التسجيل
.وسيتم إبالغ أولياء األمور عن طريق كالس دوجو
يرجى املًلحظة
لقد تم األنتهاء من طلبات إجراء تغييرات على نموذج التعليم يوم الخميس
.2021  فبراير18 املوافق
. لن نسمح بعد اآلن بأي تغييرات في نموذج التعليم ما لم تكن بسبب طبي، لذلك
 أو بنتائج اختبار كوفيد/ يحتاج أولياء األمور إلى تزويد املدرسة بشهادة طبية
. لدعم سبب تغيير نموذج التدريس، 19
 فإننا ندرك،  ومع ذلك، نحن نتفهم أن التغييرات ال مفر منها أثناء هذا الوباء
ً
أيضا تأثير التغييرات العديدة على التطور االجتماعي والعاطفي لطالبنا أثناء
.عملية التعليم والتعلم
 ونود أن يستفيد، لم يتبق سوى خمسة أسابيع من الفصل الدراس ي الثاني
ً
.أكاديميا وأن يتمتعوا بالثقة والقوة
طالبنا من معلميهم وأن يتطوروا
ً
.شكرا لكم على دعمكم لجهود املدرسة وتعليم أطفالكم
.نتمنى منكم أن تحافظوا على أنفسكم

Thank you for your support towards the school's efforts
and your children's learning.
Stay safe.

،تفضلوا بقبول فائق االحترام

Yours sincerely,

أنطوانيت براون

Antoinette Brown
Principal Director
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