
PARENT MEMO ON ASSESSMENT PLAN FOR DISTANCE LEARNING 

 

5 May 2020 

 

Dear Parents, 
 

AIAS wishes you and your family, Ramadan Mubarak. May Allah give us the strength to fulfil the 

needs for this Holy month. This is a sequel to the bulletin released 4 May 2020 about Parent’s 

feedback. Below are the points that parents need to know about our assessment plan during the 

Distance Learning period. 

 

1. How will the school assure that the students are learning? 

 

The teacher regularly assesses students learning every lesson through its EXIT tickets. This 

is done in a variety of forms such as on-the-spot questions during the Live sessions and 

completing some practice activities in their textbooks or practice books. Majority of the 

teachers prepare questions and direct them to their preferred interactive assessment 

platforms like Nearpod, Socrative, Quizzis, Kahoot and many more. This is a fun way to 

assess students’ achievement overtime. Our teachers use this information along with other 

classwork uploaded as a portfolio to track learning. 

 

Our students are not graded in one assessment data. They are graded based on a variety of 

evidences over time. We look closely on the authentic learning where students show what 

they know and can do. Teachers are tracking performance daily through our online form 

and our section coordinators and social workers use this information to contact parents of 

those who have failed to turn in their work. 

 

As parents, we suggest that you talk with your children about what they have learnt and to 

complete the learning tasks. Encourage them to go back to the recordings available in the 

weekly plan, in case they have some further clarifications. If this is not sufficient, please 

feel free to message the teacher using CLASS DOJO for further support. If you have some 

issues, please email the supervisors for additional support. You can access their email 

address by tapping the link: http://aias.ae/supervisors/ 

 

2. How do we report third term performance of the students? 

 

The third term marks are computed using the following criteria listed below. For further 

details, you can access the details in the school website under ACADEMICS tab and tap 

the ASSESSMENT PLAN for details. The plan might be subject to change in case there is 

a new directive from SPEA and we shall notify you by SMS. 

 

 On-going Assessments  60 points 

  Portfolio  30 

  Achievement  20 

  Use of DL Platform 10 

 Performance Tasks   40 points 

 Total     100 points  

http://aias.ae/supervisors/


 

We shall explain this criterion in our Live HOMEROOM session next week to students. 

We shall inform you of the date for this by CLASS DOJO announcements. As a parent, 

you can help by letting your child explain by themselves the criteria on how they are graded 

by the end of next week. You can also help us by reinforcing this at home whenever 

possible. You can write this in a clean sheet of paper and post it on the wall or door where 

your child can see it regularly. 

 

3. How will the students do performance tasks? 

 

We believe that authentic assessment is a more plausible method of assessing what the 

students know and can do. This is cited in the “Independent Report on Approaches to 

Distance Learning” by Netolicky et. al. released last 29th March 2020.  Subject teachers 

shall be launching performance tasks towards the last three weeks of the term. They will 

guide and teach the students how to make the tasks during the Live session. 

Instructions will also be available in the WEEKLY PLAN under the PARENT PORTAL 

for those who cannot make it during the Live session. Details will be released at the end of 

the month of May. You will be informed about it by SMS and CLASS DOJO ‘stories’ as 

an announcement. 

 

On the day we release notification about the performance tasks, you can help us by 

reminding the students that they have to make the performance tasks and encourage them 

to attend the Live session for a synchronous lesson or regularly open and watch the 

recorded session for further instruction about it. 

 

4. How do we report the final marks of the students for this academic year? 

 

Final marks in the key subjects shall be obtained by getting the average of the three terms. 

For activity subjects such as PE, Music and the Arts; the average of the two terms shall be 

the final marks for this academic year. 

 

Our hotline numbers are:  
Mr. Jebby Johns, IT Officer    +971566543702 WhatsApp only in English  

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

 

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. 

 

May Allah keep us safe and sound all the time, Ameen. 

 

Kind Regards, 

 

Ms. Jessica Griffin 

Principal 



 

 
 

 خطة التقييم خالل برنامج التعليم عن بعد
 
 
 
5-5-2020 
 

 أولياء األمور األعزاء،،،

 

 

(. سنعرض 2020مايو    4  بالرسالة السابقة )المرسلة بتاريخ  لما جاءتكملة  هي    أدناه  المعلومات التالية المذكورةرمضان كريم! إن  
 م عن بعد. يعرفتها خالل فترة التعلم تحتاجونالتي  النقاط المهمة المتعلقة بخطة االختبارات والتقييماتفيما يلي عليكم 

 
 ؟يتعلمون من منازلهمتضمن المدرسة أن الطالب كيف  .1
 

األسئلة  منمتنوعة  مجموعة من خالل طرح . يتم ذلكEXIT Tickets ال كل درس من خاللبالطالب بتقييم المعلم  يقوم
كتب وفي كتبهم المدرسية  الموجودة استكمال بعض أنشطة التدريبأيضاً من خالل المباشرة و الحصةأثناء عليهم الفورية 

 Quizzisو    Socrativeو    Nearpodمنصات التقييم التفاعلية مثل    على  ووضعهاعلمين بإعداد األسئلة  الممارسة. يقوم معظم الم
ات الدراسية  الواجب  معهذه المعلومات    المدرسينلتقييم إنجاز الطالب. يستخدم    فعالةهذه طريقة  تعد  وغيرها الكثير.    Kahootو  

 .العملية التعليمية لكل طالبلتتبع  بملف اإلنجازات ايتم تحميله التي
 

من خالل إعطائهم تقييم واحد فقط، بل عدة تقييمات على فترات مختلفة الختبار معلوماتهم. طالبنا  توزيع الدرجات على ال يتم 
واألخصائيون االجتماعيون  األقسام نت، وبكل يوم يعمل منسقوايوميًا عبر اإلنترطالبهم أداء كما أنه يقوم المدرسون بتتبع 

 .تهم أو حل أنشطتهمواجبابتسليم  يقوموالم  الذين الطالبلتواصل مع أولياء أمور با
 

ً تعلموه و حول ما مأطفالك مناقشة م، نقترح عليكبصفتكم أولياء أمور على العودة إلى   حثهم على إكمال مهامهم. شجعوهم أيضا
إرسال  وا بمزيد من التوضيحات. إذا لم يكن ذلك كافيًا ، فال تترددال لحصولهم علىفي الخطة األسبوعية  المحملةالتسجيالت 
، يرجى إرسال بريد إلكتروني للمشرفين لبعض المشاكل  بحال مواجهتكم.  CLASS DOJO  تطبيق  باستخدام  ينالمعلمرسالة إلى  

 /http://aias.ae/supervisors: العناوين التالية عند ضغطكم على الرابط المرفق  على للحصول على دعم إضافي
 
 
 أداء الفصل الدراسي الثالث للطالب؟ سنقوم بحساب. كيف 2
 

 ول على مزيد من التفاصيل ، يمكنكم زيارةالثالث باستخدام المعايير التالية المدرجة أدناه. للحص الفصليتم حساب عالمات 
  د تخضع الخطة للتغيير في حالة حصولنا على ومن ثم على خطة التقييم. ق ACADEMICS والضغط علىموقع المدرسة 

 قصيرة. بإبالغكم حول هذا برسالة نصية  وسنقوم  هيئة الشارقة للتعليم الخاصمن  ةجديد اتتوجيه
 

 نقطة 60 المستمرةالتقييمات 
 30 ملف اإلنجاز

 20 إنجازات الطالب
 10 التعليم عن بعد منصة  أدوات استخدام
 نقطة  40مهام أداء ال

 نقطة 100المجموع 
 

http://aias.ae/supervisors/
http://aias.ae/supervisors/
http://aias.ae/supervisors/


التاريخ من خالل إعالن سننشره   م حولاألسبوع المقبل. سنقوم بإبالغك  HOMEROOM  سنشرح ذلك للطالب خالل حصة ال
كتابة هذا في ورقة  مثالً بننصح حضراتكم بشرح الطريقة التي سيتم تقييم أطفالكم فيها بالتفصيل . Class Dojoعلى تطبيق 

 يتمكن طفلك من فهم ذلك بوضوح.حيث لعلى الحائط  وتعليقها
 
 ؟ هممهام. كيف سيقوم الطالب بأداء 3
 

مناهج نيتوليكي " قريركما جاء بتوهذا  حصص والدروسثل باختبار ما تعلمه الطالب من العتقد أن التقييم الحقيقي يتمنحن ن
مهام في األسابيع الثالثة األخيرة من الفصل  المدرسين بإعطاء ال. وسيبدأ    2020مارس    29تم إصداره في    الذي التعلم عن بعد"  

 سنقوم بإعطائكم أيضاً المزيد منالمباشرة.  الحصةكيفية القيام بالمهام خالل  حول الدراسي. سيقومون بتوجيه وتعليم الطالب
وضع  قصيرة ورسالة نصية  بذلك عن طريق    وسنعلمكمالتعليمات في الخطة األسبوعية. سيتم نشر التفاصيل في نهاية شهر مايو  

 .Class Dojoإعالن على تطبيق
 

نرجوا من حضراتكم تذكير أطفالكم بحضور الجلسة لفهم التفاصيل وتشجيعهم على حضور  ،  اإلعالننصدر فيه  سفي اليوم الذي  
 .كل الحصص المباشرة والمسجلة 

 
 النهائية للطالب لهذا العام الدراسي؟  العالمات بحسابنقوم س. كيف 4
 

والموسيقى أما حصص التربية الرياضية  .  فصول  الثالثةالعالمات النهائية في المواد الرئيسية بالحصول على متوسط  سيتم حساب  
 .سنقوم بحساب متوسط الفصلين الدراسيين األول والثانيوالفنون ؛ 

 
 هي:  أرقامنا للتواصل

 باللغة اإلنجليزية فقط IT Officer +971566543702 WhatsApp، األستاذ جيبي جونز
 باللغة اإلنجليزية فقط ICT HOD +966540216919 WhatsAppد. الفانيا رانجاناثان ، 

 
  2:30صباًحا إلى    10:00خالل شهر رمضان من الساعة    احترام ساعات العمل حيث أن المعلمين واإلداريين متواجدينيرجى  

سنجاوب على استفساراتكم المرسلة بعد هذا  مساًء.    3:00صباًحا حتى    8:00فطر ، سيكون توقيتنا من الساعة  مساًء. بعد عيد ال
 في اليوم التالي.  الوقت

 
 ودمتم سالمين.

 

 

 
  

 مديرة المدرسة:
 السيدة جيسيكا جريفين


