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 أدوات التعليم عن بعد
 

2020-3-61  

 

 أولياء األمور األعزاء،،، 

 

 

  للتعليم الخاص الشارقة هيئةرار لق حسن تعاونكم معنا أثناء تطبيقناعلى  م! نشكركنهديكم أطيب التحيات من أسرة اإلتقان األمريكية

التعليم م بأن المدرسة قد جهزت لنظام . يسعدنا أن نخبركCOVID-19 كورونابتقديم إجازة الربيع للطالب لتجنب انتشار فيروس 

 .2020أبريل  2حتى  2020مارس  22عن بعد والذي سيبدأ في 

 

 يوميًا خالل وتسليمهايجب على طفلك / أطفالك إكمال مهام التعلم عليها درجات، لذلك  سيرصد بالمدرسة"أنشطة التعلم عن بعد 
 "التعلم عن بعد. ينأسبوع فترة

 

( التي يمكنك FAQ"األسئلة الشائعة" )بملف ، قمنا بتجميع األسئلة واإلجابات عن خطة التعليم عن بعد بالمدرسةالمزيد  لمعرفة

للحصول على أكبر قدر   فور تلقيكم إياها لتالية. نقترح على حضراتكم االطالع على هذه األدواتالعثور عليها في الصفحات ا

جيدًا. بعد   ممن دعم أطفالك واالكامل لكيفية عمل النظام حتى تتمكن ممعلومات. سيعتمد نجاح التعلم عن بعد على فهمكممكن من ال

 ( بهذه الطريقة DL. يعمل التعلم عن بعد )ليدركوا كيفية عمل النظام المعلومات مع أطفالكممشاركة تلك  مذلك ، نود منك

 

 

طفالاأل رياض لطالب بعد عن التعلم خطوات  

خطة التعلم عن  ملفمع  "الخطة األسبوعية"الوصول إلى الخطة والموارد في موقع المدرسة تحت  أولياء األمور. يجب على 1

 القيام بها والمواد التي سيتم تقديمها.على الطالب بعد والموارد. ستحدد الخطة المهام التي يتعين 

  ين للتواصل مع المعلمين خالل أسبوع التطبيق استخدام نفس ميمكنك .CLASS DOJO تطبيق . سيتم تقديم المواد من خالل2

 . التعلم عن بعد

 

8-1الصفوف  لطالب بعد عن التعلم خطوات  
حيث من    Exact Pathتطبيق مارس ، يجب على الطالب الوصول إلى  24مارس إلى  22في األيام الثالثة األولى من  .1

كل نشاط   سيتضمنرياضيات. الو، لكل من القراءة، اللغة ( لكل مادة، ونشاطان2اثنين )نشاطين جاح المتوقع أن يكملوا بن 

 .بنجاح نشاطالإلكمال  ما ذُكرإنهاء كل  على الطالب . يجب واختبارمارسة النشاط لشرح م درس تعليميدرًسا / 

الوصول إلى    أولياء األموريجب على ، وCLASS DOJO تطبيق من خالل أطفالكمتقدم ب  كمالمادة بإبالغ اسيقوم معلمو .2

 حساب المدرسة. 

  تحت المدرسةة والموارد الموجودة في موقع الوصول إلى الخط  موأطفالك مأنت  مأبريل ، يجب عليك 2مارس إلى  25من  .3

ستحدد الخطة المهام التي يتعين القيام بها . Distance Learning Plan and Resources ملفمع  "الخطة األسبوعية "

 األخرى.  الموادوالمواد التي سيتم تقديمها. تتضمن هذه الخطة جميع 

 عن التعلم ينللتواصل مع المعلمين خالل أسبوع التطبيقام . يمكنك استخدCLASS DOJOسيتم تقديم المواد من خالل  .4

أحد أولياء حتى يتمكن طفلك من التواصل مع المعلمين تحت إشراف  أولياء األمور. يمكنك أيًضا استخدام حساب بعد

 . األمور
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12-9الصفوف  لطالب بعد عن التعلم خطوات  
حيث من   Exact Pathمارس ، يجب على الطالب الوصول إلى  24مارس إلى  22في األيام الثالثة األولى من  .1

كل  سيتضمنرياضيات. الو، من القراءة، اللغة لكل  ( لكل مادة، ونشاطان2اثنين )نشاطين جاح المتوقع أن يكملوا بن 

نشاط  الإلكمال  ما ذُكرإنهاء كل  على الطالب . يجبواختبارارسة النشاط ، لشرح مم درس تعليمينشاط درًسا / 

 بنجاح.

الوصول    أولياء األموريجب على ، وCLASS DOJO تطبيق من خالل أطفالكمتقدم ب  كمالمادة بإبالغ اسيقوم معلمو .2

 حساب المدرسة.  إلى

  المدرسة قع الوصول إلى الخطة والموارد الموجودة في مو  موأطفالك مأنت  مأبريل ، يجب عليك 2مارس إلى  25من  .3

. ستحدد الخطة المهام التي يتعين Distance Learning Plan and Resources  ملفمع    "الخطة األسبوعية "  تحت

. MS TEAM على فإن الخطط والمواد متاحة أيًضا  باإلضافة لذلك،. تسليمهاالقيام بها والمواد التي سيتم 

 األخرى. الموادتتضمن هذه الخطة جميع 

للتواصل مباشرة مع المعلمين. سيتم  ذلك. يمكن لطفلك استخدام Team  MSالمواد من خاللسيتم تقديم  .4

 CLASS DOJO تطبيق ال من خاللأولياء األمور بتقدم طفلهم / أطفالهم إبالغ 

 
 

 

 

أرقام التواصل لحصولكم   سيتم إضافةلة. وبالمثل التالية التي تم تجميعها في نموذج األسئ الملفاتتفاصيل في اليتم توضيح س

  نجاح هذا يكمن في المراقبة واإلشراف الصارم الرجاء االنتبه ألن . بعد عن التعلمخالل أسبوعين  على أي دعم ستحتاجونه

يشار إلى س. موأطفالك مأنت لمساعدتكمألسبوع بدوام كامل المادة واإلداريون خالل هذا ا ا. يعمل مدرسومن قبل أولياء األمور

في "األسئلة    خاصة بالتعلم عن بعدالعثور على إجابات    م، يمكنكم بصورة أفضلإلرشادك  الملف التالي.مزيد من التفاصيل في  

 :  4لصفحة با الشائعة" 

 

 4. ما هو التعلم عن بعد؟ صفحة  1

 4؟ صفحة مدرسة ال. متى سيتم تنفيذ التعلم عن بعد في 2

 4. لماذا هناك حاجة للتعلم عن بعد؟ صفحة 3

 4؟ صفحة طفلي / أطفالي سينجحون في التعلم عن بعد. كيف أضمن أن 4

 4؟ صفحة اإلتقان( في DL. كيف يعمل التعلم عن بعد )5

 5؟ الصفحة طفلي ل  اسم المستخدم. كيف سأعرف 6

 5للتعلم عن بعد؟ الصفحة  . ما الذي ينبغي علي فعله إلعداد طفلي / أطفالي7

 6. متى سيتم توفير مصادر التعلم؟ الصفحة 8

 6(؟ الصفحة  DL. هل هناك جدول زمني لمتابعة التعلم عن بعد )9

 6فعله لضمان نجاح طفلهم؟ الصفحة  أولياء األمور. ما الذي يجب على 10

 7عن بعد؟ الصفحة  التعلم على  رصد درجات. هل سيتم 11

 8؟ الصفحة CLASS Dojo تطبيق إلى إمكانية وصول. ماذا أفعل إذا لم يكن لدي  12

 8بمن يجب علي االتصال للحصول على التفاصيل؟ الصفحة  ،Exact Path. ال يستطيع طفلي الوصول إلى 13

 8؟ الصفحة بعد عن التعلمأثناء  الطالب. هل سيتم وضع عالمة على حضور 14

 8تاحين أثناء التعلم عن بعد؟ الصفحة  . هل سيكون المعلمون م15

 8أبريل؟ الصفحة  2بعد  التي تم تسليمهاأنشطة التعلم  الطالب على  . هل سيتم تكريم16

 8؟ الصفحة  دبع  عن  التعلم. بمن يجب علي االتصال في حالة وجود مشكلة في النظام أو إذا كان لدي بعض األسئلة حول  17

 
 

.أطفالكميرجى قراءة وفهم بند السرية والخصوصية جيًدا ومشاركته مع   
 

نهاية  للحصول على أحدث المعلومات والقرارات. في  Class Dojoنرجوا من حضراتكم االطالع دائماً على إشعارات تطيق 

آرائكم يسعدنا أن نسمع سرأي حول نظام التعلم عن بعد وال الستطالع استبيان سنرسل لحضراتكم ،بعد عن التعلم ينأسبوع

 التوفيق في هذه الرحلة!  م. نتمنى لكحول ذلك

 

:مديرة المدرسة  

 السيدة جسيكا جريفين

 

 



AIAS Distance Learning Tool Kit – 11 March 2020 3 

 

 البنود السرية
 

ى  وجود أولياء األمور واإلشراف عل إال إنفي المنزل ؛ للطالب على الرغم من أن التعلم عن بعد هو وسيلة لتوفير التعليم المستمر 

 لذلك، يجب أن نضع في اعتبارنا التالي:لضمان نجاح هذه المبادرة.  من حصوله أمر ال بد هذه العملية 

 

الطالب أو طاقم العمل أو المعلمين يجب عدم مسح الصور ضوئيًا ونشرها علنًا في وسائل التواصل االجتماعي بهدف إيذاء   .1

أو الطالب  أولياء األمورلحاق الضرر بها. يتطلب نشر أي صور للمستندات من قبل إلبشكل عام  أو المدرسة ينالمشرفو

 CLASS  تطبيق  من المدرسة. سيُسمح للمدرسين والموظفين فقط بنشر الصور التي يرونها مناسبة من خالل  خطيةموافقة  

DOJO. 

 

مور غير المقبولة التي تحط من قدر الطالب أو الموظفين أو أولياء األ الكلمات المبتذلة وغيرها من الكلماتيُمنع استخدام  .2

مقاطع الفيديو أو المقاطع الصوتية المرسلة بأي شكل من األشكال بما في ذلك بأو أو المعلمين أو المسؤولين سواء كتابياً 

WhatsApp  وFacebook  وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي. يحق للمدرسة حظر حسابCLASS DOJO 

بالتعلم  صفرعالمة  الذي قام بهذا الفعل وسيتم الحصول على المعني بالشخصاألخرى المرتبطة  بعد عن التعلمومنصات 

 .معه عند التحقيقبحقه اتخاذ إجراء تأديبي  فسيتمإذا كان الطالب قد ارتكب مخالفة ، . عن بعد

 

المرحلة الثانوية كوسيلة طالب أثناء محاضرة في  وأولياء األمور الطالبمن قبل معلم  ألييُحظر بشدة تسجيل الفيديو  .3

 . معه بهذا الشأن جراء تأديبي عند التحقيقإلالطالب  سيتعرض المعلم على الرغم من أنه غير مطلوب.لدعم 

 

إظهار   الطالب. ليس ملزماً على  محاضرة درسهمإلى الفيديو أثناء    الوصول  المرحلة الثانوية  للطالب  MS Team يسمح  س .4

. ال يُسمح للطالب باستخدام هويتهم وحضورهملغرض تأكيد  ذلك المعلم يطلبالفيديو ولكن قد  محاضراتوجوههم أثناء 

MS TEAM  مرسلةموافقة من المعلم ب مرفقما لم يكن ذلك اسي الفيديو مع زمالئهم في الفصل الدر محاضراتإلنشاء 

 .العملية التعليميةعبر البريد اإللكتروني لغرض التعاون في 

 

الثانوية بانتظام للتأكد من أنه يتم استخدامه فقط لغرض   المرحلةمراقبة البريد اإللكتروني لطالب  أولياء األموريجب على  .5

للمدرسة إلغاء   ذلك سيُسمحال التي تنتهك األعراف اإلسالمية، وبحال حصول  التعلم. يحظر بشدة أي شكل من أشكال االتص

البريد اإللكتروني للطالب في أي وقت. المدرسة لديها حقوق قانونية لتفقد البريد اإللكتروني للطالب بانتظام ألغراض 

 المراقبة والتفتيش.

 

 فقط. أولياء األموريجب عدم مشاركة كلمات المرور مع أي شخص باستثناء  .6

 

من األحد إلى الخميس فقط. على  التعلم عن بعد ينحدد من اليوم خالل أسبوعالمعلمون واإلداريون متاحون في وقت م .7

والطالب يمكنهم الوصول إلى الموارد ويمكنهم إرسال المواد في أي وقت باستخدام   أولياء األمورالرغم من أن 

رد خارج  ، لن يكون المعلمون والموظفون ملزمين باللطالب المرحلة الثانوية CLASS DOJO  /MS TEAMتطبيق

 .5رقم ئلة الشائعة، السؤال لرجوع إلى األسالوقت المحدد. يرجى ا

 

للمعلمين مع أولياء األمور والعكس صحيح. سيتم استخدام هذا التطبيق وسيلة التواصل الرسمية  هو Class Dojoتطبيق  .8

 بصفوأنه متصل  التأكد من أن لديه التطبيق على هاتفه كل ولي أمرحول تقدم الطالب. يجب على  أولياء األمورلتحديث 

بالتطبيق حيث أن هذا  اتصاله. لن تكون المدرسة مسؤولة في حالة عدم إظهار الطالب ألي تقدم بسبب فشل طفله الصحيح

 خارج سيطرتنا.األمر يُعد 
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 األمريكية تقان اإل مدرسة( حول التعلم عن بعد في FAQأسئلة وأجوبة )

 

 .عن التعلم عن بعد كاملللحصول على فهم شامل و أطفالكممع  الملفهذا على حضراتكم قراءة  نقترح

 

سيتم دعم تنفيذ التعلم عن بعد من قبل جميع الموظفين في المدرسة. قمنا بتجميع بعض األسئلة التي ستساعد في اإلجابة عن بعض 

عبر البريد اإللكتروني إلى  أي تعليقإرسال  ميمكنك م،في مشاركة مالحظاتك مبتك. في حالة رغماالستفسارات التي قد تراودك

nfo@alitqanamericanschool.comi . 

 

 . ما هو التعلم عن بعد؟1

 

التعلم عن بعد هو طريقة للدراسة حيث يتم إجراء الدروس باستخدام المراسالت من خالل منصة تكنولوجية دون الحاجة إلى الذهاب  

للحفاظ على سالمة الطالب في وقت انتشار فيروس   الخاص للتعليم الشارقة هيئةكطلب من  بالمدرسةإلى المدرسة. تم إطالق هذا 

 . الكورونا

 

 ؟ المدرسةيذ التعلم عن بعد في . متى سيتم تنف2

 

نُبلغ . في حالة حدوث تغييرات ، سوف 2020أبريل  2مارس وتنتهي في  22أسبوعين تبدأ من  كون لفترةسي ( DLالتعلم عن بعد )

 كالس دوجو.  تطبيق أو /الرسالة النصيةعن طريق  حضراتكم

 

 . لماذا هناك حاجة للتعلم عن بعد؟3

 

انتشار فيروس الكورونا. خالل هذه األسابيع ، لتوفير التعليم المستمر للطالب في أوقات  من الدولة  ثل األم التعلم عن بعد هو الحل

 . الستقبال الطالبللتأكد من أن المدرسة آمنة وتعقيم لجميع المرافق ملية تنظيف بع المدرسة ستقوم

 

 ؟ طفلي / أطفالي سينجحون في التعلم عن بعدكيف أضمن أن .4

 

عمله في الوقت المحدد. ننصحك بأن  وتسليمإذا كان بإمكانه الوصول إلى الموارد  التعلم عن بعديمكن لطفلك أن ينجح بسهولة في 

الطالع على ل  Class Dojoتطبيق  والرجوع إلى    التسليمإلتمام المهام. ستحتاج إلى التواجد أثناء    وتحفيزه تكون موجودًا لتوجيه طفلك  

لى الطالب التركيز  حتى يسهل ع بكل يومللتعلم  واحدة  . لقد خصصنا مادةباإلضافة إلى التقدم الذي يحرزه الطالب بالتعلمأي إعالن 

 للحصول على نصائح لضمان نجاح طفلك / أطفالك.  10 سؤال رقميرجى الرجوع إلى   وإكمال المهام بصورة فعالة.

 

 ؟ المدرسة( في DL. كيف يعمل التعلم عن بعد )5

 

في الموعد المحدد. يجب على   وتسليمهافي الوصول إلى مصادر التعلم والتعليم ، وإكمال المهام الموضحة فيه  يتمثل دور الطالب نإ

 توجيه الطالب في هذه العملية. أولياء األمور

 

، يمكن للطالب الوصول إلى تعليمات وموارد التعلم المدرسةفي  التعلم عن بعدخالل فترة 

  الملف "الخطة األسبوعية" مع اسم    تحت(  /http://aias.aeاإللكتروني )  سةالمدرفي موقع  

  الطالب  يسلم"خطة وموارد التعلم عن بعد" وإكمال مهام التعلم كما المشار إليها. سوف 

 .CLASS DOJOل تطبيق عملهم من خال

 

 

 

 

. التعلم عن بعدالمنصة الرسمية للتواصل مع المعلمين وخاصة خالل أسابيع  CLASS DOJO تطبيق يجب أن يكون

 أو حتى مقاطع الفيديو في حالة الضرورة.  ةالدراسي  الواجباتإلرسال المهام أو  التطبيق سيتم استخدام هذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Jebby/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/INetCache/Content.Outlook/RGFEAYTI/info@alitqanamericanschool.com
http://aias.ae/
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EXACT PATH    يستخدم غالبية 12إلى    1هو منصة أخرى للغة اإلنجليزية والرياضيات من الصف .

أسبوعيًا. في حالة عدم إمكانية الوصول إلى اسم المستخدم وكلمة المرور ، يمكنك  هذا التطبيقالطالب 

، يمكنك إرسال بريد  باإلضافة إلى ذلك. CLASS DOJO تطبيق الكمبيوتر في بمعلميناالتصال 

 IT  (@alitqanamericanschool.comit )قسم ال ني إلى إلكترو

 

لطرح األسئلة   MS Teams، يجب منح الطالب إمكانية الوصول إلى  12إلى  9بالنسبة للصفوف من 

الفيديو. تقوم المدرسة بإعداد البريد اإللكتروني لهؤالء الطالب. سيكون ب واالستفسارات وإقامة محاضرات 

. Student IDهوية الطالب المدرسية  مع مرحلتهم الصفية ملحوقة ب البريد اإللكتروني وكلمة المرور متطابقين  

ستكون موحدة للجميع، لذلك كما هو موضح في المثال أدناه. كلمات المرور هي  البريد االلكترونيم صياغته ت 

 .ننصح حضراتكم بتغييرها

 

 12345رقم الهوية: 

 9b12345@alitqanamericanschool.comالبريد اإللكتروني: 

 student@123كلمة المرور: 

 

عند إرسال المهام خالل هذا األسبوع من األحد إلى الخميس بالتوقيت الرسمي من الساعة  للرد على استفساراتكم    متاحين  مدرسونا  سيكون

الساعة مهام بعد لل اتتسليم مساًء. يرجى العلم بأن أي استفسارات أو 1:30صباًحا إلى  11:30صباًحا ومن  11:00صباًحا إلى  9:00

خالل عطالت نهاية  في اليوم الدراسي التالي. لن يكون المعلمون والموظفون متاحين  مالرد عليك، ولكن سيتم مساًء لن يتم قبولها 1:30

يمكن الوصول إلى الموارد والروابط في  خالل أيام األسبوع. من حضراتكم للرد عليكم  ولكن يمكنهم تلقي االستفسارات األسبوع أيًضا،

 بكم. في الوقت الذي يناس تسليمها يمكن  أي وقت من اليوم و

 

 

 ؟ )رقمي المدرسي( . كيف سأعرف رقم هويتي6

 

 MS Team  من الوصول إلى   والم تتمكن  . في حالالمدرسية . رقم الهوية مكتوب على بطاقة الهوية12إلى  9للصفوف من مخصص

على   لإلجابةسيكون فريقنا متاح من االستفسارات.  للمزيدإرسال بريد إلكتروني إلى مسؤولي تكنولوجيا المعلومات لدينا  م، يمكنكالبطاقة

 مارس فصاعدًا.  15من  أسئلتكم

 

 . ماذا يجب أن أفعل لتحضير طفلي / أطفالي للتعلم عن بعد؟7

 

 :تزام بالتاليويجب عليهم االل األمور،توجيه مكثف من أولياء  بعد عن التعلمسيتطلب نجاح 

 

. إذا كان طفلك / أطفالك  Class Dojo وتطبيق  النصية الرسالةمارس بواسطة  17في   والذي تم إصداره، ملف التعلم عن بعد قراءة)أ(  

لشرح   ولي األمر متواجديكون . يجب أن ملف "األسئلة الشائعة" بما في ذلك  لقراءة الرسالةيستطيعون القراءة جيدًا ، امنحهم الوقت 

أولياء  . المدرسةليتم تنفيذه في من التعلم عن بعد وكيفية عمله. سيعتمد نجاح الطالب بالتعلم عن بعد على فهمهم الكامل للنظام  الغرض

 . 2020من مارس  22قبل  بعد عن التعلم عمل كيفيةقد فهموا  أن أطفالكممن  واتأكدأمورنا األعزاء، 

 

من تسجيل   ستمكن الطالب. تعتمد السرعة التي الرقمية للوصول إلى الموارد WIFIاتصال باإلنترنت أو  ممن أن لديك وا)ب( تأكد

 باإلنترنت. مالدخول إلى الموارد على جودة اتصالك

 

فقط.   بأولياء األمورالتطبيق مرتبط ألن  CLASS DOJOإلى  أولياء األمورأحد  مبصفتك مإلى التأكد من تسجيل دخولك ون)ج( تحتاج 

  مإلى مشرفي طفلك مكات إرسال استفسار م، يمكنكإلى فصل طفلك باالنضمام واموتقإذا لم وألن التطبيق هذا مرتبط بأولياء األمور فقط، 

 . الملففي الصفحة األخيرة من هذا  ستجدون البريد اإللكتروني الخاص بالمشرفينالمعنيين. 

 

  موارد التعلم. تحتوي WEEKLY PLANفي موقع المدرسة تحت  بعد عن التعلمالجدول الزمني كما هو موضح في موارد بعوا ات  )د(

على سلوها ل المهام وأراكمإ  أطفالكممع  وا. تابعالمفروضة إلكمال المهام ميحتاجها طفلك قدأخرى  روابط للوصول إلى مصادر تعلم على 

 اليوم نفسه. النحو المطلوب في 

 

. سوف تتلقون البنود السرية التي  MS Teamفي   وا من توجيه أطفالكم، تأكد12إلى  9النسبة ألولياء أمور الطالب من الصفوف  )هـ( ب 

 بشكل صحيح. م لضمان مراقبتهم من خالل حساب طفلك MS teamأيًضا الوصول إلى   ون. تحتاجمع أطفالكم بتمعن ون إلى قرائتهاتحتاج
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 . متى سيتم توفير مصادر التعلم؟ 8

 

إكمال نشاط واحد على   12إلى  1مارس. في األيام الثالثة األولى ، يجب على الطالب في الصفوف من  19سيتم نشر جميع الموارد في 

 واحد إكمال ما يلي بنجاحال  المسارفي اليوم. سيتطلب نشاط  Exact Pathتطبيق األقل من 

 عليمي )عادة عن طريق قراءة أو مشاهدة مقاطع الفيديو()أ( الدرس / البرنامج الت 

 التمارين / األنشطة ؛  )ب( 

 )ج( اختبار.

 

أن  . يجب Exact Pathنشاط لطفلك   إكمال عند Class Dojo  تطبيق اللغة اإلنجليزية والرياضيات تقريًرا من خالل اسيقدم لك معلمو

 يوميًا.يكمل طفلك / أطفالك نشاطين 

 

للطالب حتى يتمكنوا من التواصل مع المعلمين  مأيًضا منح حسابك م. يمكنكClass Dojo بتطبيق االتصال  أولياء األمور  : يجب علىر يتذك

عدم  ل بالمشرفين في حال اتصالرجاء االلذلك، . CLASS DOJO تطبيق بدون كموإرسال جميع المهام من خالله. ال يمكننا التواصل مع

 م مكنكي  ذلك، باإلضافة إلى صفحة.بآخر  بالمشرفين اص العثور على البريد اإللكتروني الخ تستطيعون. التطبيقامتالككم لحساب على هذا 

 . االتصال بموظفي تكنولوجيا المعلومات الذين يظهر بريدهم اإللكتروني في الصفحة األخيرة أيًضا

 

 (؟DL. هل هناك جدول زمني لمتابعة التعلم عن بعد )9

 

. الجدول أدناه هو دليل للطالب للتأكد من أنهم قادرون على إكمال بعد  عن  التعلمخالل أسابيع    إعطاء الطالب جدول زمني لمتابعتهم  نعم. يت 

 . في الوقت المحدد تسليمها/أنشطة التعلم وإرسالها

 

 

 

 فعله لضمان نجاح طفلهم؟  أولياء األمور. ما الذي يجب على 10

 

 ما يلي:  عليكم نقترحلذلك، في المنزل. ل كبير على مدى مراقبة اآلباء ألطفالهم  بشك بعد عن التعلمسيعتمد نجاح 

 

 ساعات على األقل أو أكثر وإكمال المهام بنجاح.   5هي فترة دراسة. يجب عليهم قضاء ( اجعل طفلك يدرك أن فترة التعلم عن بعد )أ

 

السؤال   مكنك الرجوع إلىالدرجات في عالمات الفصل الدراسي الثاني. )ي عملهم وستظهر ل رصد درجاتأنه سيتم  أكد على طفلك)ب( 

االنتهاء من مهام   في وقت CLASS DOJO الطالب بنقاط على تطبيق المعلم أيًضا  يكافئ( قد لتقسيم درجات التعلم عن بعد 11رقم 

 التعلم.

 

 .عن بعد نشطة تقديم التعلمدراية بمكان الوصول أل( اجعل طفلك على ت )

 

دعًما لضمان   8إلى    6( بالنسبة لطلبة الروضة حتى الصف الخامس ، سيحتاجون إلى مراقبة مكثفة طوال اليوم. تتطلب الصفوف من  ث )

 مارس  26 مارس  25 مارس  24 مارس  23 مارس  22 

 الرياضيات الرياضيات اللغة االنجليزية  االنجليزية اللغة  اللغة االنجليزية  رياض األطفال 

 Exact Path 8-1الصفوف 
 ( القراءة)

Exact Path 
 (اللغة)

Exact Path 
 (الرياضيات)

 العلوم العلوم

 Exact Path 12-9الصفوف 
 ( القراءة)

Exact Path 
 (اللغة)

Exact Path 
 (الرياضيات)

 األحياء الفيزياء

 إبريل 2 إبريل 1 مارس  31 مارس  30 مارس  29 

 التربية اإلسالمية اللغة العربية  اللغة العربية  العلوم العلوم رياض األطفال 

التربية األخالقية   التربية اإلسالمية اللغة العربية  8-1الصفوف 

والدراسات  

 االجتماعية

ICT 

 حاسوب 

 إنهاء األنشطة 

األخالقية   التربية اإلسالميةالتربية  اللغة العربية  كيمياء 9الصف ال 

والدراسات  

 االجتماعية

 الحاسوب 

األخالقية   التربية CCPP اللغة العربية  كيمياء 12-9الصفوف 

والدراسات  

 االجتماعية

 التربية اإلسالمية

 الحاسوب 
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جميع  لفقط  أولياء األمورحساب  إعداد. يتم Class Dojoل المخرجات المطلوبة بتطبيق من خالإلى التطبيق وتقديم األنشطة وصولهم 

  . كل يوم الثانوية. على هذا النحو ، ستحتاج إلى التأكد من أن طفلك يقدم المطلوب وفقًا للجدول الزمني في نهاية    المرحلةالصفوف باستثناء  

 تستطيعون التواصل مع معلم المادة عبر التطبيق بحال وجود أي استفسارات أخرى. 

 

 

على األقل من التعلم أو أكثر. قد يستغرق بعض الطالب أكثر من ذلك ، وال  ساعات  5( تأكد من أن الطالب قادرون على إكمال ح)

 .التي تم تسليمهادقة مهام التعلم قد أكد المعلم  أنبأس بذلك طالما 

 

صائيين االجتماعيين أو المشرفين الذين األخ المعلمين، رسائللالطالع على لكل وظيفة أو  Class Dojo تطبيق ( تحقق منخ)

 مان نجاح طفلك. ضسيساعدون ب 

 

ها. سيجد المعلم  المشكالت التي واجهوما هي  قام بتعلمه، تحدث مع طفلك عما  التعلم عن بعد ين)ج( في نهاية كل يوم خالل أسبوع

معلومات إضافية أو قد  للطالب  خالل وقته المتاح. قد يقدم أيضاً المعلم طفلك تاجهطريقة للتواصل معك مهما كان الدعم الذي قد يح

 حالً أفضل للمساعدة وضمان التعلم. يقترح

 

 على الطالبمن المهم األيام الثالثة األولى. ومع ذلك، ب  االعتياد على النظام)د( التحلي بالصبر. قد يكون من الصعب على الطالب 

 . األنشطةإلكمال  طاقةصباًحا حتى يكون لديهم  8:00خالل هذه األسابيع أن يناموا مبكًرا ويستيقظوا في موعد ال يتجاوز الساعة 

 

(.  12إلى  9ورسائل البريد اإللكتروني الخاصة بهم )للصفوف من  MS Teamsو  Exact Pathو  Class Dojo)هـ( افتح دوًما 

 نضمن أن، قد يتمكن الطالب من استخدام المنصة بطرق عديدة. يمكننا لمنصات بشكل صحيح. تذكرمون هذه اتأكد من أنهم يستخد

لقائيًا على عالمة صفر في نظام التعلم ، وإال فسيتم حظر حساب الطالب على الفور وسيحصلون ت أنهم يستخدمونه فقط لغرض التعلم

 في الفصل الدراسي الثاني.عن بعد 

 

 للتعلم عن بعد؟رصد درجات . هل سيتم 11

 

.  الموجودة على موقع المدرسة   األخرى  الموادللغة اإلنجليزية والرياضيات وجميع مهام    Exact Pathفي    نشاط تم تسليمهنعم. يتم تقييم كل  

ماعية  معياًرا لجميع المواد الرئيسية مثل اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات اإلسالمية والدراسات االجت  20أضفنا 

 كما هو موضح في الجدول التالي: الدرجات مقسم . يجب أن يكون نظام ةاألخالقي  والتربيةواللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفئة النقاط

 ممتاز جيد جداً  جيد ضعيف  ضعيف جداً 

1 2 3 4 5 

ال يستخدم 

 المنصة للتواصل 

يستخدم المنصة  

 بتردد للتواصل 

يستخدم المنصة  

برغبة تلقائية 

 للتواصل 

يستخدم المنصة  

بشكل مستمر 

 للتواصل 

يستخدم المنصة  

 بشكل فعال للتواصل 

استخدام منصة التعليم  

 عن بعد

  أو %59 أنهى

 ة األنشط من أقل

  %70-60أنهى 

 من األنشطة 

  %94-80أنهى 

 من األنشطة 

  %99-95أنهى 

 من األنشطة 

 جميع إنهاء أتم

 للمواد  األنشطة 

 األنشطة استكمال 

 

في الدروس ، ال  

يحرز الطالب أي  

 تقدم

 

في الدروس ،  

يحقق الطالب  

تقدًما أقل من 

المتوقع فيما 

يتعلق بأهداف 

 التعلم

 

في الدروس ،  

يقترب الطالب  

من التقدم المتوقع 

فيما يتعلق 

 بأهداف التعلم

في الدروس ، يحقق  

الطالب التقدم  

المتوقع فيما يتعلق 

 بأهداف التعلم

 

الدروس ، يحقق  في 

الطالب تقدًما أفضل  

من المتوقع فيما يتعلق 

 بأهداف التعلم

 إنجازات الطالب 

حصل على نسبة  

%  20أقل من 

 باالختبار

حصل على 

%  49-20نسبة 

 باالختبار

حصل على نسبة  

50-79  %

 باالختبار

حصل على نسبة  

% باالختبار80-90  

حصل على نسبة  

% باالختبار 100  

 تقييم االختبارات
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 ر:ي تذك

 1للصفوف من  Class Dojo, Exact Pathو  لطالب المرحلة الثانوية MS teamوالمعلمين تتبع استخدام  للهيئة اإلدارية. يمكن 1

 . 12إلى 

 

بواسطة    ما سلمه الطالببنجاح يعني أن جميع اإلجابات تعتبر صحيحة ومقبولة من قبل المعلم. سيقوم المعلم بالرد على    إنهاء األنشطة.  2

Class Dojo  أوMS مر. سيتم حساب النسبة  إلكمال األنشطة بنجاح وإال سيتم إرجاع المهمة إلى الطالب للمراجعة كلما لزم األ

 على إجمالي عدد المهام المطلوب إكمالها. تسليمهاحاصل قسمة عدد األنشطة التي تم  طريق أخذ عن األنشطةنجازالمئوية إل

 

 التعلم ينفي موعد ال يتجاوز اليوم األخير من أسبوع القيام بالتسليمحالة احتياج طفلك لمزيد من الوقت إلكمال المهام ، يمكنك . في 3

 .احتسابهلن يتم  2020أبريل  2بعد  اتسليمهأي أنشطة يتم  الرجاء االنتباه ألن. بعد عن

 

 

 ؟  CLASS Dojo تطبيق إلى إمكانية وصول. ماذا أفعل إذا لم يكن لدي  12
 

يرجى االتصال بالمشرفين أو   ألولياء األمور. لذلك،من خالل البريد اإللكتروني الشخصي  بالتطبيق طلبات االتصاللقد قام المعلمين بإرسال 

. يرجى التأكد من الملفن البريد اإللكتروني في الصفحة األخيرة من هذا اوي . تظهر األرقام وعن ملمساعدتك التي تم تزويدكم بهارقام األأي من 

 .قبل البدء بالتعلم عن بعد لضمان االتصال 2020مارس  22أنه يمكنك الوصول إليها قبل 

 

 

 صال للحصول على التفاصيل؟  . بمن يجب علي االتExact Path. ال يستطيع طفلي الوصول إلى 13
 

لمساعدتك في   WhatsApp بتطبيقرقام األأو يمكنك استخدام  Class Dojoيمكنك االتصال بمعلمي اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات من خالل 

. يرجى التأكد من أنه  الملفام وعنوان البريد اإللكتروني في الصفحة األخيرة من هذا المرور. تظهر األرق  الحصول على اسم المستخدم وكلمة

 لضمان االتصال.  2020مارس  22يمكنك الوصول إليها قبل 

 

 ؟بعد عن التعلمأثناء  الطالب. هل سيتم وضع عالمة على حضور 14

 

 . 11رقم معايير الدرجات كما هو موضح في  وفقًا ل  لألنشطة اليومي التسليملن يتم تحديد الحضور ولكن سيتم احتساب 

 

 هل سيكون المعلمون متاحين أثناء التعلم عن بعد؟   .15
 

 ايمكن للطالب إكماله لقد تأكدنا أثناء وضعنا لألنشطة أنه. الستفسارات أو ألي دعم مطلوبنعم. سيكون المعلمون متاحين لإلجابة على ا

ً  دعم في المنزلالعلى   بسهولة. نأمل أن يحصل طفلك األحد إلى الخميس   من عبر اإلنترنت باإلضافة لذلك، سيكون المعلمون متصلون. أيضا

 أي استفسار بعد ذلك في اليوم التالي. على اإلجابة فقط. سيتم  1:30إلى   12:00ومن   11:30إلى  9:00من الساعة 

 

 أبريل؟   2أنشطة التعلم المقدمة بعد  الطالب على  . هل سيتم تكريم16

 

. 2020مارس  22النظام األساسي المطلوب قبل  ممراقبة عمل الطالب بعناية والتأكد من أن لديك مال. ولهذا السبب نود منك

 إليه.  ونإرسال بريد إلكتروني للمشرفين المعنيين للحصول على أي دعم ستحتاج ميمكنك

 
 ؟ دبع عن التعلمإذا كان لدي بعض األسئلة حول . بمن يجب علي االتصال في حالة وجود مشكلة في النظام أو 17

 

 EXACTو  CLASS DOJO بتطبيقات مارس لدعم استفسارات 15ستكون أرقام االتصال التالية متاحة اعتباًرا من 

PATH  وMS teamالرجاء اختيار . لالستفسار كم ساعة عند إرسال 24ما ال يقل عن ب مبالرد عليك . سيقوم المختصين

 واحد فقط من المذكورين أدناه للرد على استفساراتكم بسهولة وسرعة. موظف 

 

 
it@alitqanamericanschool.com  ،جيبي جونزIT 

mailto:it@alitqanamericanschool.com


AIAS Distance Learning Tool Kit – 11 March 2020 9 

icthod@alitqanamericanschool.com  د. الفانيا رانجاناتان، رئيسة قسم تكنولوجيا المعلومات 

anumod@alitqanamericanschool.com  ،أنامود إداييليامIT 

 

 

 

مارس. سيقومون بالرد عليك خالل ساعات الدوام   18 منالذين يمكنهم مساعدتك بالمدرسة وهم فريق الدعم  المذكورين أدناهاألشخاص 

 . مساعة على األقل للرد على استفساراتك 24مساًء فقط. يرجى منحنا   1:00 -صباًحا  9:00المدرسي من 

 

 األستاذة معالي عريان

 3-1المشرفة األكاديمية للصفوف 

s@alitqanamericanschool.comjuniore 

 

 األستاذة نايال شافيكوفا 

 المشرفة األكاديمية لرياض األطفال 

kges@alitqanamericanschool.com 

 

 األستاذة آمال حسن

 مشرفة قسم البنات

girlssupervisor@alitqanamericanschool.com 

 

 األستاذ نادر إبراهيم

 مشرف قسم األوالد 

boyssupervisor@alitqanamericanschool.com 

 

 األستاذ زيد رداد 

 المشرف األكاديمي 

 

as@alitqanamericanschool.com 

 

 

 التعلم ينخالل أسبوع WhatsApp Hotline. سيتم تفعيل أرقام 2020مارس  18عتباًرا من ا WhatsApp تطبيق ال سيتوفر رقم

التواصل مع  ميمكنك هذه باللغة اإلنجليزية فقط أو WhatsAppال . ستكون أرقام 2020أبريل  2فقط وسيتم إلغاؤها بعد  بعد عن

 : Class Dojoمعلمي المادة عبر لمشرفين عبر البريد اإللكتروني أو ا

 

 IT +971566543702جيبي جونز، 

WhatsApp   باللغة االنجليزية فقط 

 966540216919+ د. الفانيا رانجاناتان، رئيسة قسم تكنولوجيا المعلومات 

WhatsApp   باللغة االنجليزية فقط 

 

 

 

 

 
 

ودمتم سالمين!   معنا، تعاونكم حسن  على نشكركم  

 

 

 

 

mailto:icthod@alitqanamericanschool.com
mailto:anumod@alitqanamericanschool.com
mailto:juniores@alitqanamericanschool.com
mailto:kges@alitqanamericanschool.com
mailto:girlssupervisor@alitqanamericanschool.com
mailto:boyssupervisor@alitqanamericanschool.com
mailto:as@alitqanamericanschool.com
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DISTANCE EDUCATION TOOLKIT 
 

16 March 2020 

 

Dear Parents,    

 

Greetings from AIAS Family! We thank you for your patience as we work through the SPEA decision 

to prepone Spring Break as a nationwide effort to prevent the spread of COVID-19 virus.  We are 

glad to inform you that the school has finalized the structure for distance learning which will 

commence on the 22nd March 2020 until 2nd of April 2020. 

 

“Our Distance Learning Activities are GRADED and your child / children should complete and 

submit the learning tasks on a daily basis during the 2 Weeks Distance Learning.” 

 

To get to know more about the distance education plan of AIAS, we compiled the questions and the 

answers in “frequently asked questions” (FAQ) document which you can find in the succeeding 

pages. We suggest that from the time you received this toolkit, find time to read them well to get 

as much information as possible. The success of the distance learning will depend on how you fully 

understand how the system works so you can support your children well. Then, we would like you 

to share those that are vital to your children so they are aware how it works. Our Distance Learning 

(DL) works this way- DL in a NUTSHELL 

 

Kindergarten Learners DL Steps 

1. Parents should access the corresponding plan and resources in the SCHOOL WEBSITE 

under the weekly plan tab with the folder Distance Learning Plan and Resources. The plan 

will specify the tasks to be done and materials to be submitted.  

2. Submissions of materials will be done through CLASS DOJO. You can use the same to 

communicate with the teachers during the DL weeks. 

 

Grades 1 to 8 Students DL Steps 
1. In the first three days from 22 March to 24 March, students should access the EXACT PATH 

where they are expected to successfully complete two (2) Exact Path Activities per subject 

strand. 2 for every reading, language and mathematics. Each activity will require a lesson / 

tutorial, practice/application and mastery quiz. They should finish all of them to complete an 

activity.  

2. Subject teachers will notify the progress of your child through CLASS DOJO. Parents should 

have access to the school account. 

3. From 25 March to 2nd of April, you and your children should access the plan and resources in 

the SCHOOL WEBSITE under the weekly plan tab with the folder Distance Learning Plan 

and Resources. The plan will specify the tasks to be done and materials to be submitted. This 

plan includes all other subjects. 

4. Submissions of materials will be done through CLASS DOJO. You can use the same to 

communicate with the teachers during the DL weeks. You can also use the parent account so 

your child can communicate with teachers under very close supervision with an adult. 
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Grades 9 to 12 Students DL Steps 
1. In the first three days from 22 March to 24 March, students should access the EXACT PATH 

where they are expected to successfully complete two (2) Exact Path Activities per subject 

strand. 2 for every reading, language and mathematics. Each activity will require a lesson / 

tutorial, practice/application and mastery quiz. They should finish all of them to complete an 

activity.  

2. Subject teachers will notify the progress of your child through CLASS DOJO. Parents should 

have access to the school account. 

3. From 25 March to 2nd of April, you and your children should access the plan and resources in 

the SCHOOL WEBSITE under the weekly plan tab with the folder Distance Learning Plan 

and Resources. Alternatively, the plans and the materials are also accessible to MS TEAM. 

The plan will specify the tasks to be done and materials to be submitted. This plan includes all 

other subjects. 

4. Submissions of materials will be done through MS TEAM. Your child can use this to 

communicate directly with the teachers. Parents will be notified of the progress of your child 

/children through CLASS DOJO. 

 

Specific details are explained in the next documents compiled in questions form. Our 

HOTLINE numbers are likewise indicated for any support you will need during the DL weeks. 

The success of this lies on strict monitoring and supervision. The subject teachers and 

administrators during these weeks are working full time to accommodate you and your 

children. Further details are indicated in the succeeding document. To guide you, you can find 

the answers to the topic in the Frequently Asked Question in page 4 following pages: 

 
1. What is distance learning? page 4 

2. When will distance learning be implemented at AIAS? page 4 

3. Why is there a need for distance learning? page 4 

4. How will I ensure that my child / children will succeed in the DL? page 4 

5. How does the distance learning (DL) at AIAS work? page 4 

6. How will I know my child ID number? page 5 

7. What should I do to prepare my child/children for the distance learning? page 5 

8. When will the learning resources will be made available? page 6 

9. Is there a schedule to follow for distance learning (DL)? page 6 

10. What should parents do to ensure the success of their child? page 6 

11. Will the child be graded / marked for the distance learning? page 7 

12. What should I do if I do not have access to CLASS Dojo? page 8 

13. My child has no access to EXACT PATH. Who should I contact to get the details? page 8 

14. Will my child’s attendance be marked during the DL? page 8 

15. Will the teachers be available during the Distance Learning? page 8 

16. Will learning activities submitted after 2nd of April be honored? page 8 

17. Who should I contact in case there is a problem in the system or if I have some questions about the 

DL? page 8 

 

Please read and understand the CONFIDENTIAL AND PRIVACY CLAUSE well and share 

this with your children.  

 

Always check your CLASS DOJO notifications for updates. At the end of the DL weeks, you 

will get feedback survey about our distance learning system and we will be glad to hear from 

you. We wish you good luck in this journey.  

 

Kind Regards, 

 

Ms. Jessica Griffin 

Principal 
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CONFIDENTIAL AND PRIVACY CLAUSE 

 
Though distance learning is a potential method to provide continuing education at home; parents, 

guardians or adults supervision and monitoring are a must to ensure success of this initiative. Bear 

in mind that: 

 

1. No pictures should be scanned and posted publicly in social media with an intention to harm 

nor discredit a student, a staff, a teacher, an administrator and the school. Posting of any 

pictures of documents by the parents or students will require written approval and consent of 

the school. Teachers and staff will only be allowed to post pictures which they deemed 

appropriate through CLASS DOJO.  

 

2. Vulgar words and other unacceptable words that demean or belittle students, staff, parents, 

teachers or administrators in written, videos or audio clips sent in any forms including 

WhatsApp, Facebook and other social media are prohibited. The school have the right to 

block the CLASS DOJO account and other DL platforms associated with the concerned 

individual and will automatically receive ZERO as their mark under DL component of the 

grade. If the infraction is made by a student, a disciplinary action shall be imposed upon 

investigation. 

 

3. Video recording of a teacher by a student or parent during a lecture for High School students, 

when such option was created by the teacher as a means of support though not required, is 

strictly prohibited. A disciplinary action shall be imposed to a student upon investigation.  

 

4. The MS Team shall permit video access of the student during a possible assigned lecture by 

the teacher for high school students only. It is not obliged for a student to show their faces 

during video conferencing but might require by the teacher for the purpose of confirming their 

identity.  Students are not permitted to use MS TEAM to create video conferencing with 

their classmates or friends unless otherwise with written approval of the teacher sent by email 

for the purpose of learning collaboration.  

 

5. Parents should regularly monitor the email of the high school students to ensure that such is 

used only for the purpose of learning. Any forms of communication that violates the Islamic 

norms is strictly prohibited. The school may cancel the email of the students anytime. The 

school has legal rights to inspect the email of the students regularly for monitoring and 

inspection purposes. 

 

6. Passwords should not be shared to anyone except to the parents alone.  

 

7. Teachers and administrators are available at a specified time of the day during the DL weeks 

from Sunday to Thursday only. Though parents and students can access resources and can 

submit materials anytime using CLASS DOJO for all / MS TEAM for high school students, 

teachers and staff will not be obliged to reply outside the designated time. Please refer to FAQ 

number 5. 

 

8. Class Dojo is the official communication of teachers to parents and vice versa. This App shall 

be used to update parents about the student’s progress. Parents should ensure that they have 

the App on their phone and is connected to their respective child’s class. Due to the limitation 

of the DL, the school will not be liable in case the student did not show any progress due to 

failure of connection beyond our control. 
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Frequently Asked Questions (FAQ) about Distance Learning AT AIAS 
 

We suggest that you read this document with your child with full understanding. 

 

Implementation of Distance Learning will be supported by all staff in the school. We compiled some questions 

that will help answer some queries you probably have in mind. In case you wish to share your feedback, you 

may send your feedback by email to info@alitqanamericanschool.com. 

 

1. What is distance learning? 

 

Distance learning is a method of studying where lessons are conducted using correspondence through 

a technological platform without the needing to attend to school. This is launched in AIAS as a call 

from SPEA to keep students safe in times of concerns. 

 

2. When will distance learning be implemented at AIAS? 

 

Distance learning (DL) is a two-week period which starts from 22 March and ends on 2nd of April 

2020. In case of changes, we shall notify you by SMS and/or Class Dojo. 

 

3. Why is there a need for distance learning? 

 

The distance learning is the UAE’s solution to provide continuing education to students in times of 

concerns. During these weeks, the AIAS implements an intensive cleaning to ensure that the school is 

really safe. 

 

4. How will I ensure that my child / children will succeed in the DL? 

 

Your child can easily succeed in the DL if they have access to the resources and submit their work on 

time. We advise that you are there to guide and prompt your child in the completion of the tasks. You 

will need to be there during the submission and refer to the class dojo for any announcement as well 

as learning progress. We assigned subject(s) per day so it’s easier for students to focus and complete 

the tasks. Please refer to number 10 for the tips to ensure success of your child / children. 

 

5. How does the distance learning (DL) at AIAS work? 

 

The role of the student is to access the learning resources and 

instruction, complete the tasks indicated therein and submit them as 

scheduled. Parents or assigned legal guardians should guide the 

students in this process. 

 

During the period of DL at AIAS, students can access the learning 

instructions and resources in the SCHOOL WEBSITE 

(http://aias.ae/)  under “weekly plan” tab with the folder name 

“Distance Learning Plan and Resources” and complete the learning tasks as indicated therein. They 

will submit their work through CLASS DOJO.  

 

 

CLASS DOJO shall be the official platform to communicate with the teachers 

particularly during DL weeks. This shall be used to submit tasks, classwork, or even 

videos in case required.   

 

 

 

mailto:info@alitqanamericanschool.com
http://aias.ae/
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EXACT PATH is another platform for English and Mathematics 

from grades 1 to 12. Majority of the students are using the Exact 

Path weekly. In case you have no access to the username and 

password, you may contact their computer teachers in CLASS 

DOJO. Alternatively, you can email the IT officers (it@alitqanamericanschool.com). 

 

For grades 9 to 12, students shall be given access to MS Teams for questions, 

inquiries and video conferencing. The school prepares the email for these 

students. The email and password will be the same as that of their grade level 

followed by their student ID as shown in the example below. The class must 

be in small letters. It is formulated with a template ID number and the domain 

as shown in the example below. Passwords are common for all as shown 

below but we request that you change the password and note them down. 

  

ID number: 12345 

  Email:  9b12345@alitqanamericanschool.com 

  Password: student@123 

 

Our teachers will be available for your inquiries and when submitting tasks during this week from Sunday 

to Thursday with official timing from 9:00 AM to 11:00 AM and 11:30 AM to 1:30 PM. Please be 

informed that any inquiries or submission of tasks beyond 1:30 PM will not be entertained but they will 

reply to you the following school day. Teachers and staff will not be available during weekends as well 

but can receive queries and hopefully reply to you during the weekdays. Resources and links can be 

accessed anytime of the day and submission can be made at your convenient time. 

 

6. How will I know my ID number? 

 

The MS Team is strictly for grades 9 to 12 students. The ID number is written on the ID card. In case 

you have no access to the card, you may email our IT officers for further inquiries. They are available to 

answer from 15th of March onwards.  

 

7. What should I do to prepare my child/children for the distance learning? 

 

Success of the DL will require an intensive prompt and guided by the parents or the assigned guardian. 

Parents should: 

 

(a) Read the Distance Learning Memo to your child / children which is released on 17th of March by 

SMS and Class Dojo.  If your child / children can read well, give them time to read it including 

this “frequently asked question” document. You need to be there explaining the purpose and how 

the DL works. Their success in DL will depend on their full understanding of the DL system to be 

implemented at AIAS. Make sure that they understood the DL before 22nd of March 2020. 

 

(b) Make sure that you have internet access or WIFI to access the resources. How fast they can log- 

on to the resources will depend on the quality of your internet connection.  

 

(c) You need to ensure that you as a parent are logged on to CLASS DOJO. The App is only 

connected to parents. If you have not joined in to your child’s class, you may send your inquiry to 

your child’s respective supervisors. Their emails are found in the last page of this document. 

 

(d) Follow the schedule as indicated in the DL resources in the school website under WEEKLY 

PLAN tab. The resources have links to access other learning resources your child needs to 

complete the tasks. Follow-up with your child if they have completed and submitted the tasks as 

required in the day. 

 

mailto:it@alitqanamericanschool.com
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(e) For grades 9 to 12 parents, make sure that you guide your child in MS Team. You will receive a 

confidentiality clause and you need to read this clause to your child. You need also to access the 

MS team through your child’s account to ensure that your child is properly monitored. 

 

8. When will the learning resources will be made available? 

 

All resources will be published on the 19th of March. On the first three days, students in grades 1 to 12 

should complete at least one activity of the Exact Path per day. One Exact Path Activity will require a 

successful completion of the following 

(a) Lesson / tutorial (usually by reading or watching videos)  

(b) practices or exercises / application; and  

(c) mastery test. 

 

English and Math teachers will report to you through Class Dojo if your child has completed an EXACT 

PATH activity. Your child / children should complete 2 Exact Path activities per day. 

 

REMEMBER: Parents should connect to Class Dojo. You may also give your account to students so 

they can communicate with the teachers and send all tasks through it. We are unable to communicate 

with your progress without the CLASS DOJO.  Contact the supervisors in case you don’t have one. 

Their emails are found below. Alternatively, you can contact the IT Officers whose email is shown in 

the last page as well. 

 

9. Is there a schedule to follow for distance learning (DL)? 

 

Yes. The students are given a schedule to follow during the DL weeks. The table below is a guide for 

students to ensure that they are able to do and complete the learning activities and submit them on time. 

 

 
 

10. What should parents do to ensure the success of their child? 

 

The success of the DL would largely depend on the extent of monitoring of parents or guardians at home. 

We suggest that: 

 

(a) Make your child aware that DL period is a study period. They should spend at least 5 hours or 

more and successfully complete the tasks.  

 

(b) Explain that their work will be graded and the grades will appear in the second term marks. (You 

may refer to number 11 for the grade components of the DL) Teacher may also award CLASS 

DOJO points for every successful and on time completion of the learning tasks. 

 

(c) Make your child aware of where to access and where to submit the learning activities.  

 

 



 

AIAS Distance Learning Tool Kit – 15 March 2020 7 

 

(d) For KG to grade 5 students, they would require intensive monitoring throughout the day. Grades 

6 to 8 would require support ensuring that they access the resources and submit the required output 

through the class dojo. Only parent’s account is set up in all grades except high school. As such, 

you will need to ensure that your child submits the required output as per the schedule at the end 

of the day. You may need to communicate with the teacher in CLASS DOJO if you have some 

queries about this procedure. 

 

(e) Make sure that the students are able to complete at least 5 hours of learning or more. Some 

students may take more than that and it is fine as long as the teacher confirms the accuracy of the 

submitted learnings tasks. 

 

(f) Check the Class Dojo for every posts or messages of their teachers, social workers or supervisors. 

They will help guarantee the success of your child. 

 

(g) At the end of every day during the DL weeks, have a conversation with your child of what they 

have learned, what they have submitted and what problems they have encountered.  The teacher 

will find a way to communicate with you whatever support they may need during their available 

time. They may provide the student additional guides or information or even may suggest a better 

solution to help and guarantee learning. 

 

(h) Be patient. The first three days may be difficult for students to adjust. However. It is important for 

students during these weeks to sleep early and wake up not later than 8:00 AM so they have their 

mindset to complete the time. 

 

(i) Always open your Class Dojo, Exact Path and MS Teams and their emails (for grades 9 to 12 

students). Ensure that they are properly using these platforms. Remember, students may be able 

to use the platform in many ways. We can control what we see in the platform but ensure that they 

are only using them solely for the purpose of learning, otherwise the student account will be 

blocked immediately and they will automatically obtain ZERO mark in the DL criteria of the 

second term. 

 

11. Will the child be graded / marked for the distance learning? 

 

Yes. Every successful completion of activities in EXACT PATH for English and Math and all learning 

tasks in the school website for other subjects shall be graded. We added 20 marks criteria for all major 

subjects such as English, Math, Science, Islamic Studies, Social Studies, Arabic, ICT and Moral 

Education. The point system shall be by rubrics as shown in the succeeding table: 

 

 

Criteria 

Points Awarded 

Outstanding Very Good Good Poor Weak 

5 4 3 2 1 
Use of Distance 

Education 

Platform 

Effectively use 

the platform to 

communicate 

Consistently use 

the platform to 

communicate 

Willingly use the 

platform to 

communicate 

Hesitate to use the 

platform to 

communicate 

Never use the 

platform to 

communicate 

Completion of 

Activities 

Successfully 

completed all the 

activities in a 

subject 

99 – 95% 

successful 

completion 

94 –80 % 

successful 

completion 

70% – 60% 

successful 

completion 

59% and below 

successful 

completion 

Student 

Achievement 

In lessons, the 

student makes 

better than 

expected 

progress in 

relation to the 

learning 

objectives 

In lessons, the 

student makes the 

expected progress 

in relation to the 

learning 

objectives 

In lessons, student 

makes almost 

close to the 

expected progress 

in relation to the 

learning 

objectives 

In lessons, student 

makes below than 

expected progress 

in relation to the 

learning 

objectives 

In lessons, student 

does not make 

any progress 

Mastery Quiz 

Rating 

100% rating on 

the mastery quiz 

99% – 80% rating 

on the mastery 

quiz 

79% – 50% rating 

on the mastery 

quiz 

49% - 20% rating 

on the mastery 

quiz 

Lower than 20% 

rating on the 

mastery quiz 



 

AIAS Distance Learning Tool Kit – 15 March 2020 8 

 

Remember:  

1. The administrators and teachers can track the use of MS teams for high school, class dojo for all 

and Exact Path for grades 1 to 12.  

 

2. Successful completion means that all answers are considered correct and accepted by the teacher. 

The teacher will reply to submission by class dojo or MS teams for successful completion of 

activities otherwise the task will be returned to students for revision whenever needed. The percent 

of successful completion will be computed by taking the quotient of the number of successful 

submissions over the total number of tasks to be completed. 

 

3. In case your child will need more time to complete the tasks, you can submit them not later than 

the last day of the DL weeks. Bear in mind that any activities submitted later than 2 April 2020 

will no longer be honored. 

 

12. What should I do if I do not have access to CLASS Dojo? 

 

Teachers have submitted requests to be connected through parent’s personal email. Otherwise, please 

contact your supervisors or any of the hotline numbers to assist you. The numbers and email address are 

shown on the last page of this document. Please make sure that you can access them before 22 March 

2020 to ensure connectivity. 

 

 

13. My child has no access to EXACT PATH. Who should I contact to get the details? 

 

You may contact the English or Math teachers through Class Dojo or you may use the hotline numbers 

by WhatsApp to assist you of the user name and passwords. The numbers and email address are shown 

on the last page of this document. Please make sure that you can access them before 22 March 2020 to 

ensure connectivity. 

 

14. Will my child’s attendance be marked during the DL? 

 

Attendance will not be marked but the daily submission will be counted as per the grading criteria as 

explained in number 11. 

 

15. Will the teachers be available during the Distance Learning? 

 

Yes. Teachers will be available to answer queries or for any support required whatever we can. We 

framed our activities so it can be completed easily by the students. We hope that your child will have a 

support at home as well for any support required beyond our control. They will be online Sunday through 

Thursday from 9:00 – 11:30 and 12:00 to 1:30 only. Any inquiry beyond this will be entertained the 

following day. 

 

16. Will learning activities submitted after 2nd of April be honored? 

 

No. It is for this reason that we would like you to monitor carefully students work and ensure that you 

have the required platform before 22 March 2020. You may email your respective supervisors for any 

support you will need. 

 

17. Who should I contact in case there is a problem in the system or if I have some questions about the 

DL? 

 

The following contact numbers will be available from 15th March onwards to support your CLASS 

DOJO, EXACT PATH, and MS team queries. They will reply to you not less than 24 hours upon sending 

your queries. Select a number of staff from the list below when sending your queries but not to all of 

them to avoid confusions. 
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Mr. Jebby Johns, IT Officer it@alitqanamericanschool.com 

Dr. Lavanya Ranganathan, ICT HOD icthod@alitqanamericanschool.com 

Mr. Anumod Edayilliam, IT Officer anumod@alitqanamericanschool.com 

 

The following persons are our support team who can assist you from 18th March onwards. They will 

reply to you during school hours from 9:00 AM – 1:00 PM only. Please give us at least 24 hours to 

respond to your queries. 

 

Ms. Maali Aryan 

Grade 1 – 3 Educational Supervisor 

juniores@alitqanamericanschool.com 

 

Ms. Naiyla Shafikova 

KG Educational Supervisor 

kges@alitqanamericanschool.com 

 

Ms. Amal Hassan 

Girls Supervisor 

girlssupervisor@alitqanamericanschool.com 

 

Mr. Nader Ibrahim 

Boys Supervisor 

boyssupervisor@alitqanamericanschool.com 

 

Mr. Zaid Raddad 

Academic Supervisor 

as@alitqanamericanschool.com 

 

 

Our hotline WhatsApp number will be available from 18th March 2020 onwards too. WhatsApp Hotline 

numbers will be activated during the DL weeks only and shall be cancelled after 2nd of April 2020. 

These WhatsApp numbers will only be in English otherwise, you may contact the supervisors by email 

or their respective teachers through CLASS DOJO.  

 

Mr. Jebby Johns, IT Officer +971566543702 

WhatsApp only in English 

Dr. Lavanya Ranganathan, ICT HOD +966540216919 

WhatsApp only in English 

 

 
 

We thank you in advance for your usual cooperation.  

May Allah keep your family safe all the time! 
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