
 

 

 

 

 التطبيق المباشر للتعلم عن بعد

 

2020مارس  19  

 

 

 

األعزاء، أولياء األمور  

 

!جيدة صحةأن تكونوا جميعاً ب! نتمنى وبعد تحية طيبة  

 

نظام التعلم عن بعد !  فقد قمنا هذا الصباح بإرسال لحضراتكم ملفاً يشرح كيفية   مستعدة لتطبيق  اآلن  المدرسة  يسرنا إعالمكم بأن

 .CLASS DOJOأيًضا في حساب تستطيعون االطالع على الملف  مالحظة:عمل النظام وآليته. 

 

المطلوبة من خالل    الموادالوصول إلى  إن التطبيق المباشر للتعلم عن بعد سيجعل الطالب وأولياء األمور على دراية كاملة بكيفية  

 لطالب المرحلة الثانوية.  MS TEAMSو  CLASS DOJO  ،EXACT PATHمثل  التي نستخدمها التعليمية منصاتنا

 

في موقع المدرسة   الخطة األسبوعيةالوصول إلى  سيتمكن من    ،2020-3-19تاريخ  للتعلم عن بعد بجاهز  الطالب  بمجرد أن يصبح  

إلكمال إجراءات التعلم عن   الخطة تفاصيل الخطوات الواجب اتباعها ستقدم. بعد اختياره لفصلهالخطة األسبوعية تحت عالمة 

المواد التي يجب االطالع عليها . Exact Pathاتهم بتطبيق التحقق من حساب 12 وحتى 1 ال  الصف للطالب من يمكند، كما بع

ً  جميع الموارد للطالبوسيتم تحديث متوفرة وجاهزة للتطبيق  2020مارس  22ليوم األحد   .يوميا

 

. إن حضور جلسة فيديو "التطبيق المباشر وفقًا للجدول أدناه االستفسارات لإلجابة علىفيديو  محاضراتسيعقد فريقنا أيًضا 

بفهم كيفية عمل النظام   أطفالكملمساعدة  بغاية األهمية وذلك  أمر  تعلم عن بعد" ليس باألمر اإلجباري، ولكن اطالعكم عليها يُعتبر  لل

 :CLASS DOJO تطبيق بشكل أفضل. سيتم توفير روابط مؤتمرات الفيديو في

 

 

 المتحدث الفصل المرحلة الصفية الوقت

ص  10:40 –ص  10:00 6الصف ال    أستاذ حسين بنين 

ص  11:40 –ص  11:00  أستاذة داليا بنات  

ص  10:40 –ص  10:00 7الصف ال    أستاذة آالء عبدالحميد بنين 

ص  11:40 –ص  11:00  أستاذة ابتهال بنات  

ص  10:40 –ص  10:00 8الصف ال    أستاذ قاسم  بنين 

ص  11:40 –ص  11:00  أستاذة محاسن بنات  

م  12:40 –م  12:00 9الصف ال    أستاذة ليندا عباسي بنين 

م  1:40 –م  1:00  أستاذة شفاء بنات  

م  12:40 –م  12:00 10الصف ال    أستاذ أيمن بنين 

م  1:40 –م  1:00  أستاذة أريج شعث بنات  

م  12:40 –م  12:00 11الصف ال    أستاذ أسامة بنين 

م  1:40 –م  1:00  أستاذة سلمى بنات  

م  12:40 –م  12:00 12الصف ال    أستاذ زيد رداد  بنين 

م  1:40 –م  1:00  أستاذة لينا بنات  

م  5:40 –م  5:00 1الصف ال    أستاذة أسيل جميع الشعب 



م  5:40 –م  5:00 2الصف ال    A, B C أستاذة سارة 

م  5:40 –م  5:00   D،E  أستاذة آالء صالح 

م  6:40 –م  6:00 3الصف ال    A ،B أستاذة مارينا 

م  6:40 –م  6:00   C, D ، E أستاذة هناء السوادي 

م  6:40 –م  6:00 4الصف ال    أستاذة رغد الفرا  بنين 

م  6:40 –م  6:00  أستاذة عال بالل بنات  

م  6:40 –م  6:00 5الصف ال    أستاذ محمد رشيد بنين 

م  6:40 –م  6:00  أستاذة إيناس بنات  

 

 

علماً  .  CLASS DOJO  تطبيق  من خاللواصل مع معلمي أطفالكم  الت  من حضراتكم  يرجىأي سؤال أو استفسار ،    بحال وجود

صباًحا ومن  11:00صباًحا إلى  9:30لإلجابة على االستفسارات من الساعة سيكونوا متاحين  12إلى  6الصفوف  بأن معلمي

األول إلى الخامس متاحين   معلموا الصفوف. بينما سيكون  أخرىيديو  ما لم يكن لديهم اجتماعات فمساًء    1:00مساًء إلى    12:00

 مساًء. 7:00مساًء إلى  5:00لإلجابة على االستفسارات من الساعة 

 

بمسؤولي تكنولوجيا المعلومات لدينا عبر  بالتواصل وامن الوصول إلى أي من المنصات المذكورة ، فال تتردد واإذا لم تتمكن

ستكون متاحة   هذه األرقامأن  نود أن ننوه إلى أدناه للحصول على الدعم المطلوب.  األرقام المذكورةالبريد اإللكتروني واستخدام 

عبر البريد  مالمباشر. يمكن لموظفي الدعم لدينا مساعدتك التطبيق يومفي مساًء فقط  7:00صباًحا حتى  9:00من الساعة 

 السابقة.  الرسالةموضح في  كاناإللكتروني كما 

 

 م لنا ألخذها بعين االعتبار.تقديم مالحظاتك محيث يمكنك Class Dojo علىاستبيانًا  المباشر اليوم، ستتلقوا التطبيقفي نهاية 

المستمر  مفي األسبوعين المقبلين. نقدر دعمك عن بعد بصورة فعالة جميعًا لضمان استمرار التعليمسنسعى أننا  وا أعزائيتذكر

 لنا!

 

 

 مديرة المدرسة:

 السيدة جيسيكا جريفين

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIVE IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING MEMO 

 

19 March 2020 

 

Dear Parents, 

 

Greetings! We wish you all safe and healthy! 

 

We are proud to announce that the school is ready to implement the Distance Learning. We 

released the Distance Learning Memo at 11:00 AM this morning hoping that you received them. 

They are also available in the CLASS DOJO account.  

 

This live implementation is designed to make you aware on how to access the needed materials 

through our learning platform such as CLASS DOJO, EXACT PATH and MS TEAMS for High 

School Students. Details of these are made clear in our general orientation memo. 

 

As soon as your child is ready on the 19th of March, they may access the DISTANCE LEARNING 

WEEKLY PLAN in the school website under WEEKLY PLAN tab of their respective grades. The 

plan will give details of the steps to follow. Grades 1 to 12 may check their EXACT PATH account. 

The materials for Sunday, 22 March 2020 is ready for implementation and the resources will be 

updated on a daily basis. Bear in mind that some PPT may not yet available on 19th Match but rest 

assured they will be available on time for the first day of implementation.  

 

Our team will also do video conferences for some of your queries following the schedule below. 

Attending to video conference for live implementation is not a must but worth to try in case 

teachers arrange video conferencing to help your child better. The links for ZOOM video 

conferences will be made available in the CLASS DOJO: 

 

Time Grade Level Class Hosts 

10:00 am– 10:40 am Grade 6 Boys Mr. Hussein 

11:00 am – 11:40 am  Girls Ms. Dalia 

10:00 am– 10:40 am Grade 7 Boys Ms. Alaa Abdelhamed  

11:00 – 11:40  Girls Ms. Ibtehal  

10:00 am– 10:40 am Grade 8 Boys Mr. Qassim 

11:00 am – 11:40 am  Girls Ms. Mohasen  

12:00 pm – 12:40 pm Grade 9  Boys Ms. Linda Abassi 

1:00 pm – 1:40 pm  Girls Ms. Shefa 

12:00 pm – 12:40 pm Grade 10 Boys Mr. Ayman  

1:00 pm – 1:40 pm  Girls Ms. Areej Shaath 

12:00 pm – 12:40 pm Grade 11 Boys Mr. Osama  

1:00 pm – 1:40 pm  Girls Ms. Salma  

12:00 pm – 12:40 pm Grade 12 Boys Mr. Zaid Raddad  

1:00 pm – 1:40 pm  Girls Ms. Lina  

5:00 pm – 5:40 pm Grade 1  All class Ms. Aseel  

5:00 pm – 5:40 pm Grade 2 A, B and C Ms. Sarah  



Time Grade Level Class Hosts 

5:00 pm – 5:40 pm  D and E Ms. Alas Saleh 

6:00 pm – 6:40 pm Grade 3 A and B Ms. Marina 

6:00 pm – 6:40 pm  C, D and E Ms. Hanaa Alswadi 

6:00 pm – 6:40 pm Grade 4 Boys Ms. Raghad Alfarra 

6:00 pm – 6:40 pm  Girls Ms. Ola Bilal 

6:00 pm – 6:40 pm Grade 5 Boys Mr. Mohamed Rasheed 

6:00 pm – 6:40 pm  Girls Ms. Enas  

 

If you have questions, please communicate with your child’s teacher through CLASS DOJO. 

Grades 6 to 12 teachers will be available to answer queries from 9:30 am to 11:00 am and 12:00 

pm to 1:00 pm unless they have scheduled video conferences. While Grades 1 to 5 teachers will 

be available to answer queries from 5:00 pm to 7:00 pm. 

 

If you cannot access any of the platform mentioned, please feel free to contact our IT officers by 

email and use the hotline numbers. Bear in mind that our hotline numbers will be available from 

9:00 AM to 7:00 PM only on this day of live implementation. Our support personnel can help you 

with via email as enumerated in the previous memo. 

 

We request for your patience. At the end of today’s live implementation, you will receive a survey 

in class dojo where you can give your feedback. Your feedback will be used to enhance our DL 

system. 

 

Remember we are all in this together ensuring that education continues in the next two weeks. 

Your support and regular monitoring of your child / children are highly appreciated. 

 

Kind regards, 

 

Ms. Jessica Griffin 

Principal  

 

 


