
 

DISTANCE LEARNING – LIVE SESSION PROTOCOL  

Tuesday April 21st  .2020  

Dear Parents, 

Greeting from AIAS! 

We would like to remind you that the Distance Learning is  a process which requires Teachers’ 

and Parents’ support to ensure the students are able to use their time effectively and learn 

properly during the distance learning time particularly while attending the online sessions.  

Your efforts are highly appreciated when you support and assist your child by guiding him/ her 

properly about the session’s time and how to connect to the session. It will be great if you can 

teach your child to be dependent and use the time of the online session by themselves  as if it 

is a classroom session. 

Though we understand your patience and worries when it comes to your child, the online 

session time is limited and teacher cannot address many concerns during this limited time. We 

suggest that you use any of the alternatives to discuss your concern and the person in charge 

will help you immediately send a message to the: 

1. teacher Via Class Dojo messaging; 

2. respective supervisors via Class Dojo messaging or an email (email addresses are 

available on our school website under Contacts) . 

3. surveillance supervisor, Ms. Amani Araji: sl01@alitqanamericanschool.com  

To ensure the welfare of every individual, AIAS will not tolerate any unacceptable action such 

as shouting, saying bad words and others of the same kind against the students, their classmates 

and to the teachers during the online sessions. We shall take an immediate action against these 

including the removal of the audience on this session who committed the aforementioned action 

upon further investigation.  

Looking forward for your usual cooperation and support. 

 

Kind regards,  

 

Mrs. Jessica Griffin 

Principal 

 

 

mailto:sl01@alitqanamericanschool.com


 

 

 بروتوكول التعليم عن بعد

 

 2020أبريل  21 ثالثاءال

 األعزاء، أولياء األمور

بأن التعلم عن بعد هو عملية تتطلب دعم المعلمين وأولياء األمور لضمان قدرة الطالب على استخدام وقتهم  منود تذكيرك

 عبر اإلنترنت. الحصصبفعالية والتعلم بشكل صحيح خاصة أثناء حضور 

ً من. اسيةول كيفية حضور الحصص الدرح وتوجيههم بدعمكم ألطفالكم نحن نقدر جهودكم المتمثلة تعليم كم نرجوا أيضا

ً أطفالكم أهمية االعتماد على النفس وااللتزام بقواين الحصة كما لو كان  بالمدرسة! وا فعليا

عبر اإلنترنت محدود وال يستطيع  الحصةوقت  لكن، طفالكم بهذه الظروفأل سير العملية التعليميةنحن نتفهم قلقكم على 

 استفساراتكم وسيقوملمناقشة    التالية  استخدام البدائل  منقترح عليكلذلك،  .  الوقت المتاحخالل    اإلجابة على جميع األسئلةالمعلم  

 رسالة إلى: ل كمإرسالبعد على الفور  المختص بمساعدتكمالشخص 

 .ClassDojo تطبيق. المعلم عن طريق 1

أو البريد اإللكتروني )عناوين البريد اإللكتروني متوفرة على موقع مدرستنا   Class Dojo  تطبيق. المشرفون المعنيون عبر  2

 تحت جهات االتصال(.

 sl01@alitqanamericanschool.comجي: االمراقبة ، السيدة أماني عر ة. مشرف3

مثل  ضد زمالئه أو معلميه الطالب يقوم به أي عمل غير مقبول عن إدارة المدرسة  تتغاضى، لن طالبلضمان رفاهية كل 

إجراًء    وعليه، ستقوم المدرسة باتخاذعبر اإلنترنت.    الحصصخالل  التصرفات  الكلمات السيئة وغيرها من  ب  التلفظالصراخ،  

 .لشأنات بهذا اإجراء مزيد من التحقيق و المرتكب لتلك المخالفات من الحصة الطالبإبعاد  مثلفوريًا، 

 

 نشكركم على حسن تعاونكم معنا،

 مديرة المدرسة:

 السيدة جيسيكا جريفين


