
 خطة التعليم عن بعد للفصل الثالث

4-4-2020  

 

 

 أولياء األمور األعزاء،،،

 لكم أطيب التحيات من أسرة مدرسة اإلتقان األمريكية.

أبريل فيما يتعلق بمصادر وجداول التعليم عن بعد للفصل الثالث، يسعدنا أن نشارككم   1باإلشارة إلى المذكرة التي أرسلناها بتاريخ  

باإلرشادات التي ستحتاجونها للتمكن من التعامل مع هذا النظام بسهولة. تأكدوا من أن فريقنا سيكون متفهًما للجعل من التعليم عن  

 بعد أكثر إنتاجية لكم وألطفالكم.

أسئلة لنجيبكم قمنا بتجميع ردود أفعالكم ووضعناها بصيغة   ،التي امتدت على مدار األسبوعين السابقين التجريبيةطوال الفترة 

 .على أساسهاعليها ونقوم ببناء النظام الجديد 

هناك   عن بعد يجعل أولياء األمور والطالب يدرسون بأنفسهم.  التعليمالمعلمين بتدريس أطفالنا ألن  . نحن بحاجة إلى أن يقوم  1

 .أطفالنا  ال يناسب  واحدة  في جلسة مباشرةإعطاء العديد من الدروس  .  مفصليتم شرحها بشكل    البعض الواجبات المنزلية التي  

، على الخامس من أبريل )وهي الحصة المخصصة إلكمال الواجبات( ابتداءاً منالسادسة  للحصةسنقوم بمراقبة الجدول الزمني 

سيقوم دقيقة    25نترنت". أول  الفعلي المباشر عبر اإل  "التدريساألولى    حصص  لخمسأن يقوم مدرسي المواد بإعطاء الدروس با

 األنشطة مع المعلم. سيقوم الطالب بحل المتبقي الوقت الدروس، أما شرح ب المعلمين

  على " األسبوعية الخطة"  عالمة تحت المدرسة موقع على الزمني لجدول ل الوصول مكيمكن

http://aias.ae/academics/time-table/ وعلى ال Parent Portal على http://www.orison.school/ .الحصة   مدة

 Parent   استخدام ال. بالتفصيل والمواعيد الزمني الجدول من للتحقق األخيرة الصفحة على االطالع يرجى. دقيقة 40 كاملة

Portal  ر الخاصة  سيتيح ألولياء أمور المدرسة فقط الوصول لموارد التعليم عن بعد ويمكنكم استعمال اسم المستخدم وكلمة المرو

. بحال مواجهتكم للمشاكل أثناء تسجيل الدخول باسم المستخدم أو كلمة المرور، لشهادة الدرجات لتسجيل الدخولبالوصول 

 .it@alitqanamericanschool.com على اإللكتروني البريد عبر مراسلتنا تستطيعون

 

 .(بالتفصيل يشرح كيفية تسجيل الدخول تعليمي فيديو)يوجد : موارد التعليم عن بعد إلى الوصول كيفية

  المدرسة موقعقم بزيارة . 1

 Parents/Staff Loginأولياء األمور.  /الموظفين دخول تسجيل على اضغط. 2

 (شهادة الدرجات لتحميل المستخدم الحساب نفس) Parent Portal حساب باستخدام الدخول تسجيل. 3

 سبوعيةاأل خطةال فوق انقر. 4

 "بحث" اضغط على ثم والتاريخ المادة حدد. 5

 متاحة ستكون األسبوعية  والموارد الخطة. 6

 

 بعض ملديك كان األقسام، اإلدارة، والمشرفين بمراقبة الحصص إلعطاء المعلمين دورات للدعم والتوجيه. بحالسيقوم رؤساء 

 عبر البريد االلكتروني على ممالحظاتكل مشاركتنا ميمكنك  التدريس،طرق  حول التعليقات

info@alitqanamericanschool.com المختص الشخص إلى ممالحظاتك وسنحول . 

 

mailto:it@alitqanamericanschool.com


على  يستحيل التي األنشطة من العديد يقومون بإعطاء نيالمعلم إن. المنزل في ألطفالي كافيةأجهزة الكترونية  لدي ليس. 2

 .إكمالها أطفالي

 حتى  مساءً  1:30 الساعة قسم رياض األطفال سيبدأ. 2:00 إلى 8:30 الساعة من هو 12 إلى 1 من للصفوف" الفعلي التدريس"

 Parent Portalعلى ال    إليها  الوصول  مكيمكنو  ستكون متاحة  التعليمية  تسجيالت الدروس  فإن  يساعدكم ذلك،إذا لم  .  مساءً   5:00

 كان  إذا. لهم المناسب الوقت في التسجيالت إلى الوصول المباشرة الحصة فاتتهم الذين للطالب يمكن. مساءً  5:00 الساعة بعد

 جهدهم قصارىهم  وسيبذلون ClassDojo خالل من المعلمين إلى استفسارات إرسال طفلك يستطيع الدرس، حول أسئلة لديهم

 .MS TEAMSتطبيق  خالل من المعلمين مع التواصل الثانوية المرحلة لطالب يمكن. للرد

  اآلمن  من ليس أنه حيث العمل أوراق لطباعة طرق ال نملك. مواد الحرف اليدوية لشراء اآلمن الذهاب لألسواق من ليس. 3

 .المنزل بهذه الفترة من الخروج

ً   نتفق  الصفحات  فإن  ،  للبعض  متاحة  الكتب  تكن  لم  إذا.  للطالب بدائل لألوراق  المعلمون  سيعطي   معكم بخصوص هذا التعليق.جميعا

 كتابة أيًضا يمكنهم ذلك،  من وبدالً . متاح أبيض ورق أي على أو بكتبهم إما األجوبة كتابة للطالب ويمكن PPT على ال  متوفرة

  مريحةو  متنوعة  وسائل  على توفير  أيًضا  سنعمل.  ClassDojo  خالل  من  المعلمين  إلى  الملف  وإرسال  MS word  على  إجاباتهم

 المنزل. خارج من مواد شراء لتجنبلكم 

 .المستخدمة، ال نعلم أي تطبيق نستخدم المنصات من الكثير م بالمدرسةلديك. 4

  على  Parents Portalعلى  اآلن متاحة ستكون موارد التعليم عن بعد جميع أن قررنام جيداً، لذلك احتياجاتك نفهم نحن

http://www.orison.school/ ستجدون ملف المحدد عند وصولكم للمادة واألسبوع. األسبوعية الخطة عالمة تحت ،PPT 

وسيتم  لتواصلل أساسي بشكل Class dojoتطبيق  استخدام سيتم حيث سيتضمن رابط الدرس المباشر ورابط الحصة المسجلة.

 نشر أي تحديثات عبر هذا التطبيق. 

 ؟ الطالب سيتم تقييم كيف بعد؟ عن لميالتع خالل من الكافي التعليم على طفل كل حصولالمدرسة  ستضمن كيف. 5

. الشارقة للتعليم الخاص توفر العديد من التدريبات لمعلمينا، وهذا األمر سيساعدنا بشكل كبير بتقديم الدروس بشكل متقدمإن هيئة  

 يقتصر  لن .  ClassDojoبصورة دائمة عبر تطبيق    على عمل الطالب  مالحظات  المعلمون  وسيقدم  تفاعلية  أكثر  الحصة  ستصبح

يتعلم الطالب من  حتى وضوًحا أكثر تعليقات إعطاء حيث سيتأكد كل معلم من ،له فقطقبول المعلمين  على لعملل تسليم الطالب

. بمشاركة تعليقاتهم مع الطلبة إذا تطلب األمر"  الدراسة   فترة"  خالل  الطالب  لبعض  حصص  بتخصيص  المعلمين  يقومس  أخطائهم.

م عنه بإبالغك وسنقوم الدرجات نظام تطوير مرحلة في اآلن نحن. بانتظام ذلك مراقبة والمشرفين رؤساء األقسام  على يجب

 . القادمة  الرسالة في بالتفصيل

 .تنمي قدراتهم أكاديمية تحديات يواجهون ال أطفالنا. تدريسها يتم التي المناهج  مع الدروس تتماشى ال. 6

 مبسطةسنسعى لجعلها  .  الثالث   الدراسي   الفصل  منهج  أبريل  5  في   تقديمها  سيتم  التي   الدروس  ستغطي ، حيث  بالمنهج   إن دروسنا متصلة

ً مستوى الصعوبة  وسنرفع األول األسبوع في  ً  الطالب  لتحدي أسبوع كل تدريجيا يعتبر أداة جيدة   Exact Pathتطبيق  سيظل. أكاديميا

 المواد في  للتعلم الرئيسية اةاألد Exact Path يكون ال لن . األمريكية ألطفالكم معاييرال طويرلت والرياضيات  اإلنجليزية للغةلدراسة ا

 .الوقت المناسب لهم في  أو  الدراسة فترة خالل الطالب  قبل من  استخدامها سيتم ولكن  أعاله المذكورة

 .الثالث الفصل يتم إلغاء أن فقط نريد ، بعد  عن  التعلم في صعوبة نجد. 7

الفترة   خالل بعد عن  التعلم بإكمال االلتزام يجب  ، 2020 لسنة( 229) رقم المتحدة العربية اإلمارات  لدولة الوزاري القرار بموجب 

لم يؤثر  الوباء إن هذا. 2020-2019 الدراسي  العام من  الثالث  الدراسي الفصل هي الفترة المحددة  فإن  ، مدرستنالـ بالنسبة. المحددة

 أطفالكم نعطي  أن  ونريد مصلحتنا هي  مسالمتك. بأسره العالم بل ،  فحسب  المتحدة العربية اإلمارات  بدولة على سير العملية التعليمية

 بطريقة  ازلكممنب  لكم  التعليم  لتقديم  اهجهد  قصارى  المدرسة  تبذل  سوف.  المنزل  في   موجوده  أثناء  األكاديمية  الناحية  من   إنتاجية  أكثر  وقتًا

 . أسهل

 



 للحصة أثناء تقديمها )حدوث قرصنة(.   احتمالية اختراق البعض   هناك  أن  حيث  آمنة   ليست  الحصص المقدمة على برنامج الزووم .  8

 دخولهم  عند  بهم  الخاص  حساب ال  في   الكاملة  سمائهمالطالب أل  يضمن تسجيل  سنتبع بروتوكول  ،أحد مشرفي التطبيق  نصيحة  على  بناءً 

 بل ،إلنشاء روابط الحصص Personal IDأو  الشخصي  المعّرف نستخدم لن. ذلك بفعل يلتزم لن  طالب  أي تلقائيًا سنزيل. للحصة

 ألولياء أمورنا فقط يمكن  ، السبب  ولهذا. Parent Portalعلى ال  الُمحمل PPT في ال  إال متاحة تكون  لن  روابط سنقوم بتوزيع

سيقوم   ذلك  من   وبدالً   ،  الحصة فوراً   إنهاء  يمتلك حق  المدرس  فإن   مشبوه،  نشاط  اشتباهنا بحدوث أي  حالة  في.  الموارد  هذه  إلى   الوصول

 .وقت اللتعويض  Parent Portalالحصة وتحميلها على ال  بتسجيل

نحن نعلم أنكم ستواجهون بعض الصعوبات مع أطفالكم مثل الشعور بالملل من الروتين وما   .مودعمك  ملمساعدتك  جهدنا  قصارى  سنبذل

. للألنشطة إعطاء حصص اختيارية لطالبنا من خالل أيًضا المرح عناصر بإضافة فكرنا لقديشابه لذلك، ولهذا نحن نحتاج دعمكم لنا. 

  النشاط   ي معلم  وسيجد  2:00  الساعة  بعدستكون تلك األنشطة  .  class dojo  تطبيق  خالل  من   المزيد من التفاصيل  على   مبإطالعك  سنقوم

 لشحن أطفالكم بالطاقة! الطرق بعض

 جلسة إنها. 12 إلى  1 من  للصفوف 8:30 - 8:00 الساعة من  اإلنترنت عبر لفترة اإلحماء نحن نؤكد على أهمية حضور الطالب 

. المتحدة العربية اإلمارات  لدولة الوطني  النشيدترديد و  القرآن، تالوة البدنية، التمارين  بممارسة بعض األطفال يقوم حيث  مباشرة

 . الخميس إلى  األحد من  يوميًا 2:00 - 1:30 الساعةمن  رياض األطفال فترة ستكون 

 طريقة بنفس يعمل إنه. Cisco Webex برنامج  استخدام إلى  سننتقل فإننا ،  Zoom بحال مواجهتنا للصعوبات والمشاكل ببرنامج 

Zoom  م استخدامه!عليك الصعب  من  يكون  ولن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوقات التعليم عن بعد:

 قسم رياض األطفال: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12-1الصفوف 

 فيديو تعليمي ألولياء األمور:

 

 الرجاء زيارة الرابط أدناه: 

 

https://drive.google.com/file/d/17eIOF7tL7zRc1xwHF04Hm43K1NGBaBmb/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/17eIOF7tL7zRc1xwHF04Hm43K1NGBaBmb/view?usp=sharing


 :للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل معنا عبر األرقام التالية

 .فقط اإلنجليزية باللغة IT ،+971566543702 WhatsAppجيبي جونز، 

 .فقط اإلنجليزية باللغة WhatsApp 966540216919+، رئيسة قسم تكنولوجيا المعلومات، رانجاناثان  الفانيا. د

 (واالنجليزيةاللغة العربية ) info@alitqanamericanschool.com على  معنا التواصلم يمكنك كما

 

 ال تنسوا البقاء بالمنزل، ودمتم سالمين!

 

 مديرة المدرسة:

 السيدة جيسيكا جريفين



 

 

REVISED DISTANCE LEARNING PROGRAM MEMO 

THIRD TERM 

 

4 April 2020 

Dear Parents, 

Greetings from AIAS family. 

Referring to the memo sent on April 1st regarding the 3rd term distance learning resources and 

schedules, we are glad to be sharing with you in this letter the guidelines you will need throughout this 

term in details. Rest assure that our team will be committed, patient, understanding and resilient to 

make DL easier and productive for you and your children. 

Throughout our DL trial period in the last two weeks, we have gathered Parent’s feedbacks and 

translated them into statements and/or questions which becomes the backbone in redefining our DL 

program. Below are a few of them and the answers as follows: 

1. We need the AIAS teachers to teach more than just students and parents learning by 

themselves. There is some homework given that was not further explained. In a small 

amount of cases it was stated ‘big classes in a live session is not convenient for our kids’. 

 

We will be observing, starting 5th of April, a 6th period time table. The first five periods are 

“actual Live online teaching” by different subject teachers while the last period is for students 

to complete the given tasks. The first 25 minutes is for teachers to introduce and explain the 

lesson of the day while the other time will be spent to work on activities with the teacher.  

The schedule will accommodate the number of registered students in a class. 

 

Timetable can be found on the school website under “Timetable” tab on http://aias.ae/time-

table/. The class duration will be for 40 minutes. Kindly refer to the last page to check the 

schedule and specific timings. The parent portal will limit the access of resources only to AIAS 

parents and students. You may use the same username and password which you used to access 

the report cards. If you have some concerns about your username and password, you may email 

us at it@alitqanamericanschool.com. 

 

How to access the resources: An instructional video will be available. 

1. Open School website 

2. Click Parent staff login 

3. Login using your parent portal account (same account used for report card download) 

4. Click weekly plan 

5. Select subject and date then click search  

6. Weekly plan and resources will be available 

 

http://aias.ae/time-table/
http://aias.ae/time-table/
mailto:it@alitqanamericanschool.com


We will have our supervisory routine to calibrate the quality of online teaching. HODs, 

supervisors and the SLT will make our monitoring tight. We shall continue to observe subject 

teachers who may need support with coaching and mentoring. If you have some feedback  

about teaching, you may write your feedback to info@alitqanamericanschool.com and she will 

direct your feedback to the right person. 

 

2. I do not have sufficient gadgets for my kids at home. Teachers give so many activities which 

is impossible for them to complete. 

 

The “actual teaching” of Grades 1 to 12 is from 8:30AM to 2:00PM. Our KG will start at  

1:30 PM to 5:00 PM. If this still will not work, our online teaching recordings for the day is 

accessible by clicking the link provided in the power point presentation after 5:00 PM. We will 

make sure that the recording for the 5th April onwards will be made available for you. 

Students who missed the Live sessions can access and learn from the recordings in their most 

convenient time. If they have questions about the lesson, your children can send inquiries to 

teachers through Class Dojo messaging and they will do their very best to respond. High school 

students can interact with teachers through MS Teams.  

 

3. It is not safe to buy materials in the supermarket for crafts. We do not have ways to print the 

worksheets as it is not safe to go out from home. 

 

We all agree to your comments. Teachers will give you alternatives. If books are not available 

for some, the pages are available in the PPT and students can write answers to practice 

questions of their copybooks or any white paper available. Alternatively, they can also write 

their answers on MS word and send the file to the teachers through Class Dojo. We also 

entertain a variety of means comfortable to you to avoid buying materials from outside. 

 

4. You have so many platforms to use in school. We are getting confused as we flip from one 

to another. 

 

We understand your needs. We decided that all our resources will now be available to parent 

portal on http://www.orison.school/ under weekly plan tab. As you open this tab and access the 

subject resources for the day, you will find the PPT. The “online Live teaching” link and the 

link to access the recordings will be in the same PPT. Class Dojo will be primarily used for 

submission and communication. Bulletin of information shall be updated in the Class Dojo to 

obtain any recent updates or events. 

 

5. How will you ensure that every child is getting sufficient education through the distance 

learning? How will you assess individual students? 

 

We are learning from this experience. We are glad and fortunate that SPEA provides training 

to all our leaders and teachers. We will intensify feedback to student’s work. The online 

sessions will be made more interactive and teachers shall provide feedback to work on a 

structured basis through Class Dojo. Submission of work will not just simply be accepting 

work rather we shall give a more explicit feedback so they will learn from it too. If the recent 

feedback will require more thorough feedback, teachers will arrange a small group video 

conferencing to some students who will need it during “study period” to personalize the 

instruction. Our HODs and Supervisors shall monitor it regularly. We are now on the level of 

developing a standardized assessment system and we shall update you in our next bulletin. 

 

mailto:info@alitqanamericanschool.com
http://www.orison.school/


6. Lessons are not aligned with the curriculum being taught. Some of our kids are not 

academically challenged. 

Our lessons are always attuned to the curriculum. The lessons that will be delivered from 5th 

April 2020 will cover the third term syllabus. We will make it simplified in the first week and 

shall step one notch higher gradually per week to challenge the students. Exact Path for English 

and Mathematics will remain a good online tool to support the development of American 

standards systematically. Exact Path will not be the main tool for learning in the 

aforementioned subjects but will be used by the students during the study period or in a more 

convenient time per day. 

7. We find distance learning challenging. Will this change in the third term? 

 

Under the UAE Ministerial Decree No. (229) for the year 2020, we shall abide by the conduct 

of Distance Learning during the period of application only. For AIAS, the application period 

is the entire third term of this academic year 2019 - 2020. The pandemic does not only hit the 

education of UAE but the entire world. Your safety is our concern and we want to give your 

child a more academically productive time while at home. AIAS will try our level best to bring 

education at the comfort of your home in an easier but challenging way. 

 

8. Zoom video conferencing is not safe sometimes as there are potential hackers to interfere 

during the live session. 

 

As advised by the zoom administrator, we shall be abiding by their suggestions to protect staff 

and students. Our protocol is for students to register their complete name in their zoom account 

as they enter their session. We will remove automatically any audience who will not abide by 

this. We will not use personal ID but rather create a random links which will only be made 

available in the PPT and in the parent portal. It is for this reason that only our parents can 

access these resources through the parent portal. In case of suspicious activity hacking, the 

teacher has the control to end the lesson and shall alternatively record on her own the teaching 

session and save in the portal as a substitute for the loss of the period. 

Alternatively, if we found further threats in Zoom, we are also shifting to the use of                 

Cisco Webex. It operates the same way as Zoom and it’s not going to be difficult for you to 

access it. 

 

We will do our best to help and support you. However, you may feel a bit of discomfort along the way. 

Your children may feel bored later on as they will not be meeting their friends. We will need your 

support on this. We cannot stand tall without you on our shoulder. We did consider the FUN Stuff too 

as we shall offer Live Activity periods on an optional basis.  We will update you about this through 

Class Dojo. The activity after 2:00 PM is optional and our activity teachers will find some exciting 

ways to shift the gear of your children from time to time. 

 

We encourage your child to attend the online warm up scheduled 8:00 – 8:30 for grades 1 to 12. It is a 

Live session where children attend the physical exercise, Qur’an recitation, sing the UAE national 

anthem and other morning broadcast. KG will be the same at 1:30PM – 2:00PM daily from Sunday to 

Thursday. 

 

 

https://www.webex.com/downloads.html/


Online Teaching Timings: 

 

KG Department 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grade 1 to 12 

 

 
 

 

 

Instructional Video Link for Parents 

 

Please click the link below: 

 

https://drive.google.com/file/d/17eIOF7tL7zRc1xwHF04Hm43K1NGBaBmb/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/17eIOF7tL7zRc1xwHF04Hm43K1NGBaBmb/view?usp=sharing


 

 

 

Our hotline numbers are:  

 
Mr. Jebby Johns, IT Officer   +971566543702 WhatsApp only in English.  

Dr. Lavanya Ranganathan, ICT HOD  +966540216919 WhatsApp only in English 

 

And you can reach us also at info@alitqanamericanschool.com (Arabic and English). 

 

Don’t forget #STAY_HOME, stay safe and May Allah keep us safe all the time!  

Regards,  

 

Ms. Jessica Griffin 

Principal 

 

mailto:info@alitqanamericanschool.com

