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PARENT SURVEY FEEDBACK AND PLAN OF ACTION 

04 May 2020 

 

Dear Parents, 

 

Ramadan Kareem! May this holy month bless you and your family with good health. We are 

writing to you to share with you the feedback results we have collected in the last four weeks of 

the implementation of our Distance Learning. 

 

We appreciate the response of the parents who participated in our school survey on our Distance 

Education services. Your voice is essential to build our Distance Learning Plan upon the ideas 

gathered from the survey. The information shared below are consistent from other data we gathered 

internally. Proceeding each item are the school comments and plan of action to address them. 

 

1. 79% of the participants in the survey have received the distance learning plan. 

 

Our plan is summarized in the Parent memo sent to you all by SMS dated 4th of April. You 

can access them again by tapping the link below. Likewise, we attached the school-wide 

DL plans in the link below for your perusal. 

 

DL Plan Parent memo:  http://tiny.cc/2dkgmz 

 School-wide DL Plan:  http://aias.ae/academics/assessment-plan/ 

  

We are happy to share that our online tracking of the live session student attendance has 

reached 89.87% which is consistent across the weeks.  

 

2. 86% of the participants in the survey have a separate and suitable space in their 

homes to engage in distance learning.  

 

The survey has improved compared to the first DL week 

last March shown in the graph to the right. However, we 

want to know how we can raise the figure and help you 

better. Please share your thoughts about this with our 

supervisors with your comments / suggestions by email 

so we can arrange any support whenever possible. 

 

  

KG Section:  kges@alitqanamericanschool.com 

 Junior Section: juniores@alitqanamericanschool.com 

 Girl’s Section:  girlssupervisor@alitqanamericanschool.com 

 Boy’s Section:  boyssupervisor@alitqanamericanschool.com 

 

http://tiny.cc/2dkgmz
http://aias.ae/academics/assessment-plan/
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3. 60% of the parents agree that you can easily contact teachers when they are in doubt. 

66% of the parents are happy with the feedback given to their children by their 

respective teachers on their work. 46% of the parents believed that they are happy 

with how quickly and efficiently all the complaints and queries were answered by 

AIAS staff. 

 

Our complaints tracking shows significant increase over the last weeks of April however, 

it is our concern on how we can match this with the survey as shown in the graph below. 

 

 

 

Though our working hours during 

Ramadan time has been reduced, 

our commitment to address your 

concerns will never be pared back. 

We would like to understand this 

concern better by communicating 

with us about this.  

 

 

 

 

 

Please send an email to our surveillance supervisor, Ms. Amani Araji, for your specific 

concerns. Her email address is written below. She will take this matter professionally, 

responsibly and confidentially so we can rectify any causes of delay and provide support 

to you whatever is needed. 

 

Ms. Amani’s Email Address:     sl01@alitqanamericanschool.com 

  

Please bear in mind that we take the working hours of our staff respectfully. Our teachers 

and administrators during Ramadan are available from 10:00 AM to 2:30 PM. After Eid 

celebration, our timing will be from 8:00 AM to 3:00 PM.  Any queries we receive after 

the school timing will be addressed the following day. 

 

4. 49% of the parents are satisfied with the workload given by each subject to their child 

daily. 61% are satisfied with the amount of time given to their child to submit 

homework and complete assessments. 

 

There has been an increase in the overall satisfaction of parents in the last three weeks. As 

we study this data, we found out that the workload given to students affects the overall 

satisfaction. While others believe that we have overwhelmed children with so many tasks, 

others felt we need to give more. We will continue to uphold the policy of NO 

HOMEWORK during Ramadan but will keep challenging our students to take their 

EXACT PATH in English and in Mathematics whenever possible within the day.  

 

mailto:sl01@alitqanamericanschool.com
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We always have once a week academic meeting with the middle level administrators and 

Head of the Departments discussing ways to support children and rest assured that this 

matter will always be the focus area for our improvement. Some teachers have started 

extension classes whenever possible within our school hours. Contact your supervisors to 

have that meaningful conversation to support you better. Starting next week, we will 

provide a variety of tasks where students have the options to select activities out of their 

level of preference and abilities to challenge and support them.  

 

We also received that the prolong time on the screen causes eye strain. We understand this 

matter, however, our DL will always require children to be exposed to computer screens 

whether its asynchronous and synchronous. We flip classroom activities from net-based to 

traditional paper activities at times for this purpose. Below is a useful tip for parents to help 

lessen the impact of computer screen on the eyes of your children: 

 

https://www.allaboutvision.com/cvs/irritated.htm 

 

We will uphold empathy and compassion when dealing with tasks and we advise parents 

to support their children whatever and whenever is possible. 

 

5. There is a need to assure security with the use of Zoom App. 

 

Zoom has been an efficient tool for AIAS to conduct Live sessions. The added security 

feature of the Zoom implemented by the school has heightened security against hackers. 

Upon consulting IT experts, ZOOM remains safe as we use random links and do not permit 

access to attendees without their names on. The teacher has also the power to remove any 

suspicious person. Attendees of the session are always safe from hacking.  

 

In case you have some potential issues or concerns brought by ZOOM, please email our IT 

officer, Mr. Jebby Johns, and he will study and coordinate your concerns with the ZOOM 

administrator. 

 

it@alitqanamericanschool.com 

 

6. Assure the interaction of all the students during the online session. The school is using 

too many applications which is difficult for students to manage. 

 

Academic interactions with all students are concern of AIAS during the Live session. We 

are challenged with the limitations of the video conferencing when it comes to one-on-one 

interaction and as such our teachers use different interactive tools so we can ascertain a 

high degree of interaction among the students both in a synchronous and asynchronous 

manner. Though we cannot ascertain that all students can be accommodated in one period, 

we will do our best to monitor interactions with our tracking form along with the promotion 

of the use of the interactive tools. 

 

We advised teachers to use meaningfully simple but effective interactive tools such as 

Nearpod, Socrative, Quiziz, Kahoot and others available online. We promote meaningful 

https://www.allaboutvision.com/cvs/irritated.htm
mailto:it@alitqanamericanschool.com
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use of interactive tools rather than the number of tools used during a period. We 

communicate this with the teacher and monitor this in the class. Our stand is on quality use 

and not the quantity. Less is more. Our HODs and SLTs attend online classes and deliver 

feedback sessions to the teachers to help them enhance their interaction. The results of the 

observations are also a basis for our weekly trainings and coaching. We assure that this 

will always be monitored by our SLT. We advise that you communicate with the teachers 

on how we can support you with the use of interactive tools. Please feel free to message 

them on class dojo and write your suggestions on how we can help you better for the 

successful use of these interactive tools. Alternatively, you can communicate with the 

supervisors by email as well. 

 

There are demands in the survey for clarifying the assessment plan of the school. We have had 

meetings with the academic team to ensure that our plan will value integrity and honesty in the 

process. We also take into consideration the guidelines from SPEA about assessment. We 

completed our plan and we are glad to share this with you within this week. 

 

Please find time to open our social media account for all the videos our teachers, students and 

administrators prepared to communicate the success stories of our DL and the support for our 

dearest teachers who are the school’s educational front-liners.  

 

Kind Regards, 

 

Mrs. Jessica Griffin 

Principal 
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 نتائج االستبيان والخطة المتبعة للتطوير

 

 

 

4-5-2020 

 

 أولياء األمور األعزاء،،،

 

لمالحظات التي جمعناها في با هذه الرسالة مخصصة لمشاركتكم. بخير وصحة عليكمهذا الشهر الكريم  أعاد هللارمضان كريم! 

 م عن بعد.يالتعلبرنامج األسابيع األربعة األخيرة من تنفيذ 

 

إن  حول خدمات التعليم عن بعد. أوالً نود أن نشكر أولياء األمور الذين شاركوا باإلجابة على أسئلة االستبيان الذي أرسلناه مسبقاً 

داخليًا.   بالمدرسة إن المعلومات المرفقة أدناه تتوافق أيضاً مع بيانات تم جمعها . برنامج قائم على اقتراحانكم إلعداد آرائكم مهمة

 .بعد كل نقطة عمل المعالجةعليقات المدرسة وخطة تستجدون 

 

 م عن بعد.يخطة التعلالمشاركين باالستبيان  أولياء األمور٪ من 79 لقد تلقى. 1

 

مرة أخرى من خالل   عليها االطالع مأبريل. يمكنك 4بتاريخ  بالرسالة النصيةإليكم المستند الذي تم إرساله تم تلخيص خطتنا في 

 مستوى المدرسة في الرابط أدناه. على  عن بعد يمأيضاً لكم خطة التعلأرفقنا  النقر على الرابط أدناه.

 

  http://tiny.cc/2dkgmz لخطة التعليم عن بعد أولياء األمور رسالة

 /plan-http://aias.ae/academics/assessmentعلى مستوى المدرسة:  التعليم عن بعدخطة 

 

 

على    ةثابت  وهذه النسبة تعد٪  89.87إلى    تعبر اإلنترنت قد وصل  نسبة حضور الطالب للحصص المباشرة  أن نبلغكم بأنيسعدنا  

 .الماضية مدار األسابيع

 

  لهم لحضور الحصص.منفصلة ومناسبة  أماكنوضحوا أنهم يمتلكون بمنازلهم  االستبيان٪ من المشاركين في 86. 2

 

في   باألسبوع األول من تطبيق التعليم عن بعدمقارنة  لقد تطورت نتائج االستبيان

ومع ارتفاع نسبة نجاح هذا مارس الماضي كما هو موضح في الرسم البياني.  شهر  

 ، ولفعل ذلك يمكنكملخدمتكم بصورة أفضلنسعى البرنامج بالمدرسة، ال نزال 

  ذكورة أدناه.البريد االكتروني الم نمشاركة اقتراحاتكم مع المشرفين عبر عناوي

 

 

 kges@alitqanamericanschool.comقسم الروضة: 

 juniores@alitqanamericanschool.com: االبتدائيقسم 

 girlssupervisor@alitqanamericanschool.comقسم البنات: 

 boyssupervisor@alitqanamericanschool.com: األوالدقسم 

 

 

http://aias.ae/academics/assessment-plan/
http://aias.ae/academics/assessment-plan/
http://aias.ae/academics/assessment-plan/
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٪ من أولياء األمور يشعرون 66المعلمين عند الحاجة. كما أن ٪ من أولياء األمور يؤكدون أنه من السهل التواصل مع 60. 3

٪ من أولياء األمور أنهم راضين أيضاً عن سرعة وكفاءة الرد   46عن ردود فعل المعلمين على عمل أطفالهم. ويعتقد    بالرضى

 على جميع الشكاوى واالستفسارات من قبل موظفي المدرسة.

 

كما هو موضح في   االستبيانتطابق مع ي وذلكأبريل ،  شهر خالل األسابيع األخيرة منتطور ملحوظ يظهر تتبع الشكاوى لدينا 

  الرسم البياني أدناه.

 

، سنستمر على الرغم من تقليص ساعات العمل خالل شهر رمضان

وعليه يجب أن تشاركونا بكل  ممكن بالرد على شكاويكم بأسرع وقت

 استفساراتكم لخدمتكم.

 

يرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان بحال وجود أي استفسار 

نحن نؤكد  . المراقبة لدينا السيدة أماني عراجي ة، إلى مشرف أدناه

 .بشكل احترافي وسري مشكالتكملحضراتكم من أننا سنقوم بحل 

sl01@alitqanamericanschool.com 

 

 

 

 

  2:30صباًحا إلى  10:00ن خالل شهر رمضان من الساعة يواإلداريعلى جميع أولياء األمور احترام أوقات العمل للموظفين 

بعد ذلك  أي استفسارات اإلجابة علىمساًء. سيتم  3:00صباًحا حتى  8:00مساًء. بعد عيد الفطر ، سيكون توقيتنا من الساعة 

 . في اليوم التالي الوقت

 

 

ن عن يراضمن أولياء األمور كانوا ٪ 61يوميًا.  أطفالهم يقوم بهالعمل الذي  كمية٪ من أولياء األمور راضون عن 49. 4

 .االمتحاناتواجباتهم المنزلية واستكمال  لتسليمالوقت الممنوح لطفلهم 

 

العمل  كميةفي األسابيع الثالثة الماضية. أثناء دراسة هذه البيانات ، اكتشفنا أن  أولياء األموررضا  نسبة كانت هناك زيادة في

األطفال مهام  تعطي بعض أولياء األمور أن المدرسة رضاهم. بينما الحظنا اعتقاد على ا تؤثرب القيام بهعلى الطال المكلف

 NO. سنواصل التمسك بسياسة من العمل للطالب أننا بحاجة إلى تقديم المزيد كان هناك البعض اآلخر الذي يشعركثيرة، 

HOMEWORK  نشطة على تطبيق أ إعطائهممن خالل تحدي طالبنا سنستمر بخالل شهر رمضان ولكنناExact Path   في

 اللغة اإلنجليزية والرياضيات كلما أمكن ذلك خالل اليوم. 

 

 للتحسين الطالباألقسام لمناقشة طرق دعم  ورؤساءدائًما اجتماعات أكاديمية مرة واحدة في األسبوع مع المسؤولين  نعقد نحن

سنقدم ابتداًء من األسبوع المقبل . الدراسةخالل ساعات  إرشاديةصفوف إعطاء  . بدأ بعض المعلمين في من الخطة التعليمية

 تحديهم ودعمهم.لقدراتهم تتناسب مع  اختياراتلطالب مجموعة متنوعة من المهام حيث يكون لدى ا

 

. نحن نفهم هذه المسألة ، ومع ذلك ، فإن  الوقت الذي يقضوه أمام الشاشات بسببعين الطالب إجهاد  شكاوي حولتلقينا أيًضا 

ل الدراسية من األنشطة  أنشطة الفصو خالل اليوم. نسعى دائماً لتحويل تعرض األطفال لشاشات الكمبيوتر يتطلب التعليم عن بعد

 السلبية تقليل تأثير شاشة الكمبيوتر لمساعدتهم على ألولياء األمورإلى األنشطة الورقية التقليدية. فيما يلي نصيحة مفيدة  الرقمية

 : األطفالعلى عيون 

 

https://www.allaboutvision.com/cvs/irritated.htm 

 

 .كذلك بدعم أطفالهم أولياء األمورالمهام وننصح ب تكليفهمعند سنعمل دائماً على مراعاة الطالب 

mailto:sl01@alitqanamericanschool.com
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 . Zoomتطبيق ل االستخدام اآلمن. ضمان 5

 

منعت  Zoom التي أضافتها المدرسة لتطبيقمباشرة. ميزة األمان ال الحصصإلجراء  لمدرسةأداة فعالة ل Zoom تطبيق كان

آمن  ZOOM توصلنا ألن تطبيق. عند استشارة خبراء تكنولوجيا المعلومات ، دخول أي شخص من خارج المدرسة للحصة

 . به يشتبه. يمتلك المعلم أيًضا صالحية إزالة أي شخص بحضور الحصة ال نسمح ألي طالب اسمه غير مسجل أنناحيث 

 

، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى مسؤول تكنولوجيا بخصوص هذا الموضوعفي حالة وجود بعض المشاكل أو المخاوف 

 .ZOOM ي تطبيقمسؤول يقوم بحل مخاوفكم مع، وسوف  جيبي جونزالمعلومات لدينا ، السيد 

 

it@alitqanamericanschool.com 

 

عبر اإلنترنت. تستخدم المدرسة العديد من التطبيقات التي يصعب على الطالب  الحصة. ضمان تفاعل جميع الطالب أثناء 6

 .استخدامها

 

تحث على تفاعل الطالب يستخدم مدرسونا أدوات  المدرسة، لذلك  محل اهتمام    المباشرة  الحصةخالل    األكاديمييعد تفاعل الطالب  

لإلجابة على  ، إال أننا سنبذل قصارى جهدنا  بحصة واحدة اإلجابة على أسئلة جميع الطالب. على الرغم من أنه ال يمكننا معهم

ً  أسئلة الطالب  الستخدام األدوات التفاعلية.  للترويج فرديا

 

 

و  Quizizو  Socrativeو  Nearpodمثل  خالل الحصة ة وفعال  ةبسيط ةتفاعلي أدواتستخدام ال المعلمين قمنا بالتنسيق مع

Kahoot  عبر اإلنترنت ويقدمون مالحظات للمعلمين  بحضور الحصص . تقوم اإلدارة ورؤساء األقساماإلنترنت عبروغيرها

ً  المعلمينريب أساس لتدتعتبر لمالحظات هذه ا. نتائج أدائهملمساعدتهم على تعزيز   . أسبوعيا

ضمان   بشكل أفضل من أجل  ممساعدتكم حول كيفية وكتابة اقتراحاتك class dojo تطبيق على المعلمينال تترددوا في مراسلة 

 التواصل مع المشرفين عبر البريد اإللكتروني. ميمكنكلألدوات التفاعلية المذكورة. باإلضافة لذلك، االستخدام الناجح 

 

وسنأخذ . لقد عقدنا اجتماعات مع الفريق األكاديمي بارات بالمدرسة تلقينا باالستبيان طلب من أولياء األمور لتوضيح خطة االخت

. لقد أكملنا خطتنا ويسعدنا مشاركة هذا  ماتيالتقيحول  هيئة الشارقة للتعليم الخاصأيًضا المبادئ التوجيهية من  بعين االعتبار

 خالل هذا األسبوع. ممعك

 

مقاطع الفيديو التي أعدها معلمونا وطالبنا  لحضوريرجى العثور على وقت لفتح حساب وسائل التواصل االجتماعي الخاص بنا 

 الذين يمثلون الخطوط األمامية التعليمية في المدرسة.  دعم أعز المعلمينل التعليم عن بعدوإداريونا لنشر قصص نجاح 

 

 أطيب التحيات،لكم منا 

 

 

 المدرسة:مديرة 

 السيدة جيسيكا جريفين

 


