
 

PARENT’S FEEDBACK REPORT AND  

DISTANCE LEARNING PROGRESS MEMO 

 

14 April 2020 

 

Dear Parents, 

 

We are humbled by the response to the survey we released last Thursday, 9 April 2020. This 

feedback allows us to systematically enhance our Distance Learning Program. We are proud 

to report that we obtained +21% higher in satisfaction rating compared to the survey released 

last 2 April 2020. We also obtained a +48% passing rate of skills and achieved 1775 skills in 

just a week period from 5th to 9th of April 2020 in EXACT PATH. Grade 2 this week garnered 

the highest time on task in EXACT PATH which placed them on the top list of Exact Path 

users followed by grade 8 as the second while grade 3 as the third.  We understand that some 

of your children find it challenging, others are deemed motivated to earn the trophies equivalent 

to the standards mastered against American Standards. 

 

As we reap achievement as a function of the changes of our DL plan launched last week, some 

parents have concerns about the long hours of exposure to computer screens; variety of 

educational programs used and long hours of online classes. Bear in mind that  

 

(1) we also flipped our activities from online to traditional paper and pencil activities 

during teaching;  

(2) our varied open source educational programs provide multi-sensory experience to 

our students to engage them; and  

(3) the hours of teaching is the average hours required by the curriculum. 

 

In spite of this, we understand your concern. It is for this reason that we kept teaching recording 

of our online teaching. The link for the recordings is indicated together with the zoom link file 

uploaded in the Class Dojo. Links of the recordings are also placed in the last slides of the PPT 

for your convenience. You may not be required to attend synchronous lessons in certain cases 

where you find difficulty however we suggest that you avail of it whenever possible. 

 

Though many of you suggest to lessen the number of periods in the junior section, we also 

have received satisfaction from others with this arrangement. As a compromise, we shall 

definitely consider reducing hours of online classes during Ramadan as soon as we receive 

guidelines from SPEA. We shall update you of the new arrangement by SMS and class dojo. 

 

Be safe and stay safe. Home is the only safe place where our family can stay in this crucial 

time. May Allah bless us with good health. 

 

Kind regards, 

 

Ms. Jessica Griffin 

Principal 

 

 

 

 



 

 

 

 تقرير حول ردود أولياء األمور على التعليم عن بعد

 تقدم تطبيق البرنامج بالمدرسة

 

 

 2020أبريل  14

 

 األعزاء، أولياء األمور

 

 نسبة رضا ارتفعت، فقد إبريل 9نتائج االستبيان الذي تم إصداره بتاريخ ب مشاركتكمأسرة مدرسة اإلتقان األمريكية  يسر

 ورصدنا تحقيق٪ 48. كما حصلنا على معدل نجاح يزيد عن 2020أبريل  2 باستبيان٪ مقارنة 21بنسبة  أولياء األمور

الصف الثاني   طالب حققلقد   .Exact Pathتطبيق في  2020بريل من أ 9إلى   5خالل أسبوع واحد فقط من ة مهار 1775

بطالب  ينمتبوع مما جعلهم يتصدرون القائمة EXACT PATH مدة زمنية باستخدام تطبيقأعلى تسجيل هذا األسبوع 

أطفالكم  يواجههاوجود بعض الصعوبات التي في المركز الثالث. نحن نتفهم  3 ال  الصف  وفي المرتبة الثانية  8 الصف ال

 ستكون حافز للطالب يدفعهم لكسب الجوائز للوصول للمعايير األمريكية المنشودة.لكن تلك التحديات  بهذه الفترة،

 

مخاوف بشأن  األمور أولياءبعض  كان لدىاألسبوع الماضي،  التي تم تسجيلها ببرنامج التعليم عن بعد اتاإلنجاز بجانب

، وعلى ذلك وضعنا باعتبارنا البرامج التعليمية عبر اإلنترنتيتصفحون    ات الكمبيوترشاش  أمامساعات طويلة  قضاء أطفالهم ل

 فعل التالي: 

 أثناء التدريس ؛  تحث على استخدام أقالم ورقيةأنشطتنا من اإلنترنت إلى أنشطة  تحويل( 1)

  ليتفاعلوا الحسية للطالبتستهدف تشغيل المهارات تجربة تعطي الطالب  متنوعةبرامج تعليمية  ير( توف2)

 الساعات التي يتطلبها المنهج.متوسط  تتطابق معساعات تدريس إعطاء ( 3)

 

عبر   الدروس التي تم شرحهاتسجيل    النزال نقدم لكمولهذا السبب  م بخصوص هذا الشأن،  قلقك  نحن  على الرغم من ذلك نتفهم

. يتم وضع روابط التسجيالت Class Dojo بتطبيق الموجودموجود بملف تطبيق زوم س وتسجيل الدررابط اإلنترنت. 

حضور الدروس مباشرة وقت الشرح ليس إجباري، لكن فعل  . PPTالعروض التقديمية،  األخيرة من الصفحاتأيًضا في 

 ذلك سيكون مفيد للطالب.

 

الحصص كان مرضي جداً ألولياء   بالنسبة لقسم االبتدائي، تلقينا شكاوى من أولياء األمور تطالب بتقليل حصصهم، لكن عدد

بمجرد أن نتلقى    خالل شهر رمضان  عبر اإلنترنت  سنضع في االعتبار بالتأكيد تقليل ساعات الدراسة   هذا،  لحل   أمور آخرين.

 لة نصية وبتطبيق رساإرسال عن طريق ة الجديد اتبالترتيب م. سنقوم بإبالغكهيئة الشارقة للتعليم الخاصمن  تعليمات

ClassDojo. 

 

 ابقوا بمنازلكم لتحافظوا على صحتكم! أدامكم هللا سالمين،

 

 مديرة المدرسة:

 السيدة جيسيكا جريفين


