
 
DISTANCE EDUCATION MEMO 

1 April 2020 

  

Dear Parents, 

  

We wish you all safe in this challenging time. We are humbled by the support, patience and 

understanding in the conduct of our Distance Learning (DL). At this point we are now ready 

for a more simplified and intensified online teaching. While others embrace such method 

comfortably, some families are facing some challenges. AIAS will support you every step of 

the way.  

  

We would like to inform you that SPEA has released a circular No. 24 of 2020 that the entire 

third term of AY 2019 – 2020 education shall be delivered through Distance Education.  

Effective from 5th of April 2020, 6-period classes shall be implemented. Five of which is online 

teaching while the last period will be declared as a STUDY PERIOD. Our teachers shall 

commit 8:30 AM to 3:30 AM online availability to students while our activity teachers shall 

provide optional virtual hands-on classes in the afternoon for interested students. Supervisors 

and administrators will too be accommodating parent’s needs from 8:00 AM to 6:00 PM 

through emails. We shall post updates in our Class Dojo for any bulletin and events ahead of 

time. We shall support this with SMS on important and relevant schedules and timings as well. 

We shall make sure that they reach to you ahead of time. 

  

The third term lessons shall commence on the 5th April 2020. Lessons are presented in details 

accessible to our “Distance Learning Weekly Plan and Resources” folder in the SCHOOL 

WEBSITE. Class Dojo will remain our platform for communication and submission across the 

school except high school students who are using MS TEAMS. 

  

When it comes to printable worksheets, which majority of you are concerned about, printing 

worksheets are not required. Teachers shall provide alternatives like writing answers on copy 

books or on papers. We want to flip our classroom from online to written traditional form and 

vice versa from time to time to avoid online overload on students. We will commit to make it 

simple but challenging at times.  In effect, there are times that your child may be challenged 

academically which may happen to foster critical and creative thinking. Allow us to provide 

this to your children too. 

 

We have noted some areas to enhance our online teaching as per your feedback. This include 

structuring noise of the audience which will be addressed by immediately muting them upon 

entry. We will also record the teaching to provide you a copy in the school website in case your 

child missed or cannot attend the live session. Please understand that the online teaching 

shall promote student interaction and will not accommodate parent’s queries at that time. 

Parents may message the teacher through class dojo for inquiries and will address them during 

the day. 

 

There are times you might experience system glitches in Class Dojo and School Website. 

Please bear the inconveniences. This happens due to loads of data uploaded. Our technical team 

is always on guard 24/7 to coordinate with the platform’s administrator to resolve them.  

 

There were inquiries about the lesson coverage during the two weeks trial. These lessons are 

of the second term and we assure you that they are linked with the core syllabus including 

the EXACT PATH. This software is linked to the student’s initial MAP test results 

administered in the first term and customized the individual module to enhance mastery of 



standards of the American curriculum in English and Mathematics. Though they may not 

necessarily relate to the current lessons being taught, they are important to reinforce and 

enhance skills relevant to their succession in the curriculum in a self-paced manner. This 

definitely provide differentiation to challenge students of various levels of needs. Exact Path 

is being used by students in US and if your child uses this product, they will sure get an 

excellent opportunity for American Curricular standards. Only very few schools in UAE are 

provided with this and AIAS is one of them. It is challenging but worth it. See links below of 

international district schools who are using the product: 

• https://www.oxfordasd.org/Page/4766 

• https://www.mccsc.edu/Page/4772 

 

We will let our children use this willingly by setting realistic targets for every child. There are 

students who challenge themselves for achieving more rewards while others are only meeting 

their daily target per day. These are all welcome. We want your child to use it in a more 

encouraging and productive way. 

 

We request for your patience and understanding. We will definitely release a bulletin upon 

arrival at a more logical consensus with the directives from SPEA. On our end, we will make 

ourselves as an educational frontliner to meet the academic needs of our children assuring 

learning progression and promotion. 

 

We will release a detailed plan not later than SATURDAY, 4 April 2020, to access the 

resources and the online teaching schedule. We will do our best to make it SIMPLE and 

ENJOYABLE. 

  

We appreciate your patience, understanding and resiliency at this crucial time. With our hands 

joined together, we will overcome this pandemic successfully. 

  

May Allah keep us and your family safe all the time. 

  

Yours sincerely, 

  

Ms. Jessica Griffin 

Principal 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oxfordasd.org/Page/4766
https://www.mccsc.edu/Page/4772


 

. بالفصل الدراسي الثالث التعليم عن بعد  

 

 

 

 

1-4-2020  

 

 

 أولياء األمور األعزاء،،، 

 

 

 . وسالمة بخير ا  جميع تكونوا أن نتمنى

 

 لتدريس مستعدينفي هذه المرحلة، نحن اآلن  م عن بعد بمدرستنا.نظام التعلنشكركم على دعمكم المستمر لنا بتطبيق 

 مالتعل مع يتعاملون أمور أولياء وجود الحظنا للنظام، األولي التطبيق عند. بطريقة مبسطة ومكثفة في اآلن ذاته الطالب

 والمساعدة  الدعم  كل  سيقدم  مدرستنا  فريق  أن  لكن تأكدوا  .أطفالهم  مع  ومشاكل  تحديات  البعض  واجه  بينما  بسهولة،  بعد  عن

 .أفضل بشكل النظام من يهدف للتطوير مستمر بشكل أفعالكم وردود تعليقاتكم إن سعينا الستقبال. للجميع

 

ا نحيطكم أن نود  الدراسي  الفصل على اتباع ( والذي ينص24رقم ) تعميم أصدرت الخاص للتعليم الشارقة هيئة بأن علم 

ا.  بعد  عن  التعليم  نظامل  2020-2019  لعام  بأكمله  الثالث  مكون   دراسي  جدول  إعطاء  سيتم  ،2020  أبريل  5  تاريخ  من  اعتبار 

 المعلمين   جميع  سيكون.  فقط  للدراسة  السادسة  الحصة  ستُخصص  بينما  اإلنترنت  عبر  للتدريس  منها  خمسة.  حصص  6  من

ا  8:30  الساعة  من  متاحون ،  3:30  إلى  صباح   في واختيارية  افتراضية  دروس  بإعطاء  األنشطة  معلمي  سيقوم  بينما  مساء 

ا واإلداريون المشرفون سيعمل. فقط المهتمين للطالب الظهر بعد ما فترة  من  األمور أولياء احتياجات تلبية على أيض 

ا 8:00 الساعة  قتطبي في تحديثات أي بنشر سنقوم كما اإللكتروني، البريد رسائل على الرد عبر مساء   6:00 إلى صباح 

Class Dojo    قبل الموعد المحدد بفترة  المهمة  بالمواعيد أو التحديثات  إلعالمكم  لحضراتكم  نصية  رسائل. سنُرسل أيضا.  

 

 والضغط  المدرسة  موقع  زيارة  يمكنكم  التفاصيل،  على  للحصول.  2020  أبريل  5  بتاريخ  الثالث  الفصل  حصص  تطبيق  سيبدأ

 باستثناء  الصفوف  بجميع  للتواصل  الُمستخدمة  المنصة   Class Dojo  تطبيق  سيبقى".  بعد  عن  مالتعلوموارد    خطة"  على

 .MS TEAMS ال يستخدمون الذين الثانوية المرحلة

 

 طباعة أن إلى التنويه فنود معظمكم، استحسان يالقي لم الذي األمر وهو طباعتها يجب التي العمل ألوراق بالنسبة أما

 سنعمل.  أوراق  على  أو  الكتب  على  اإلجابات  كتابة  مثل  للطالب  بدائل  بتوفير  المعلمين  سيقوم.   اإللزامي  باألمر  ليس  األوراق

 الضغوطات  من  للتخفيف  بين الحين واآلخر  الكتابية  المنصة  إلى  الرقمية  للمنصة  اتباعها  من  الدراسية  الصفوف  تحويل  على

 .لديهم واإلبداعي النقدي التفكير لتعزيز أكاديمي ا أطفالكم تحدي فيها يتم قد أوقات هناك. الطالب على

 

التعليق على وجود أصوات ضجيج يشمل  بعد وذلكعن س بنظام التعلم يلتحسين طرق التدر قمنا بدراسة مالحظاتكملقد 

ر انضمامهم فو  وتشويش من المستمعين أثناء الحصة، والذي سيتم معالجته عن طريق وضع الجميع على "كتم الصوت"

أولياء األمور استفسارات  استيعاب الرد على ال يستطيعالتدريس عبر اإلنترنت  من حضراتكم مراعاة أن. يرجى للدرس

 وسيتم بالتأكيد الرد عليكم. Class Dojoخالل تطبيق  لكن تستطيعون طرح أسئلتكم على المدرسين خالل الحصة،

 

والملفات  تحميل البيانات أو موقع المدرسة وهذا بسبب كثافة Class Dojoبتطبيق  عطل يحدث فيهاهناك أوقات قد 

، لذلك نرجوا من حضراتكم تفهم وجود 24/7على مدار    لحل المشاكلعلى أهبة االستعداد  الدعم التقني لدينا    فريقإن  .  عليه

 مثل هذا الخلل.

 

 



 ُمدرجة تحت محتوىهذه الدروس  األسبوعين السابقين، إنل خال الدروس التي تم تغطيتها حول بالنسبة لالستفسارات

. يرتبط هذا البرنامج Exact Pathتطبيق بما في ذلك  بالمنهاج على أهمية ارتباطهانؤكد نحن الفصل الدراسي الثاني و

األمريكي  المنهاجمعايير ل الطالب إجراؤه في الفصل الدراسي األول لتعزيز إتقان تم الذياألولي  MAP ال بنتائج اختبار

قد ال تتوافق بالضرورة مع الدروس الحالية التي يتم  أن تلك المعايير في اللغة اإلنجليزية والرياضيات. على الرغم من

مل على خلق تحدي بين الطالب يتماشى مع إعطائها، إال أنها مهمة للتطوير من مهارات طالبنا الفردية. هذا األمر سيع

الذي يستخدمه أطفالكم أيضا ، فإن  Exact Pathيستخدمون تطبيق األمريكية قدراتهم. بما أن الطالب بالواليات المتحدة 

 م% لمحاكاة المعايير األمريكية الدولية! نود التنويه ألن عدد قليل من المدارس بالدولة تستخد100ذلك سيعطيهم فرص 

ا التطبيق، ومدرستنا إحدى هذه المدارس. الرجاء زيارة الروابط أدناه لالطالع على المدارس الدولية التي تستخدم هذ

 التطبيق:

• https://www.oxfordasd.org/Page/4766 

• https://www.mccsc.edu/Page/4772 

 

 

. هناك طالب يتحدون ليحددوا أهدافا  ألنفسهم يسعون للوصول إليها Exact Path الستخدام سنفتح المجال أمام طالبنا

أما نحن، . ةاليوميإلنجاز المهام  آخرون فقط يستخدمه طالببينما  والدرجات، المزيد من المكافآت للحصول علىأنفسهم 

 مشجعة على اإلنتاج!بطريقة  يستخدم أطفالكم التطبيقأن  فنريد

 

بمشاركتكم بأحدث التفاصيل فور حصولنا على أي معلومات . سنقوم بالتأكيد م ومساعدنكم لناوتفهمك مصبرك نحن نقدر

 .عمليتهم التعليميةاالحتياجات األكاديمية ألطفالنا لضمان تقدم لتلبية  سنسعى دائما   من هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

 

. سنبذل قصارى  2020أبريل  4 موارد وجدول التدريس عبر اإلنترنت في موعد ال يتجاوزلل سنقوم بإصدار خطة مفصلة

 .بسيط وممتع كل شيء جهدنا لجعل

 

 

 .هللا بإذن الوباء هذا على سنتغلب بيد يدا  

 

 !سالمين دمتم

 

 

 :المدرسة مديرة

 جريفين جيسيكا السيدة

 

https://www.oxfordasd.org/Page/4766
https://www.mccsc.edu/Page/4772

