
EXACT PATH PROGRESS MEMO 

 

7 April 2020 

 

Dear Parents, 

 

We appreciate your patience and support in the conduct of our Distance Learning. We assure 

you of our continuous quest to find a better support mechanism of DL that is reachable to every 

home. We are writing to share with you the overall progress of EXACT PATH after the DL 

launching last 22 March 2020.  

 

We are happy to share that we have reached 55% passing skills across the school in English 

and Mathematics with a total of 2058 mastered skills. The more time spent for students work 

on their Exact path independently, the more success they will have in their learning. Students 

can use the 6th period to do their activities of their Exact Path independently. Below is the 

screen shot of the time on task, passing rate skills and total mastered skills they earned in the 

last two weeks for your perusal. 

Allow me to extend my 

congratulations to our 

Grade 3 (First Place) 

students as you are the top 

user followed by grade 4 

(Second Place) and grade 

12 (Third place). The 

minimum is 30 minutes per 

week. We will continue to 

monitor this so we can 

predict the success of our 

students in their American 

standards journey 

(Common Core State 

Standards).   

 

Activities of the EXACT PATH are customized based on the current level of the students. They 

work side by side with our curricular offerings. Their learning materials and activities are 100% 

customized. Continue to reap the Trophies your child is receiving as they work on their 

activities. The more awards they get, the higher academic achievement they earn. Their 

performance in this self-paced activity is graded. We shall inform you the soonest possible 

time about this in a separate letter. 

 

Be safe and stay safe. Home is the only safe place where our family can stay in this crucial 

time. May Allah bless us with good health, Ameen. 

 

Kind regards, 

 

Ms. Jessica Griffin 

Principal 

 

 

 



 

 

 

 Exact Pathبتطبيق  نسبة التقدم

  

 

7-7-2020 

 

 

 األعزاء، أولياء األمور

 

لتعزيز  آلية على للعثور أننا ال زلنا نسعى ملك نؤكد. نود أن نشكركم جميعاً على دعمكم المتواصل لنا بعملية التعليم عن بعد

 Exactوتطوير هذا النظام ليناسب احتياجاتكم واحتياجات أطفالكم كذلك. إن هذه الرسالة ستتضمن مؤشرات التقدم ببرنامج  

Path  2020-3-22بعد بدء التعليم عن بعد بتاريخ. 

 

 والرياضيات اإلنجليزية اللغة في٪ 55تصل إلى  Exact Pathبتطبيق  نسبة نجاح حققنا أننا نشارككم أن يسعدنابدايةً، 

  في  نجاحهم ت نسبةزادكلما  ،برنامجال على العمل في الطالب يقضيه الذي الوقت زاد كلما. متقنة مهارات 2058 بإجمالي

 الذي  للوقت توضيحيةصورة  يلي فيما، وExact Pathإلنهاء المهام على  السادسة الحصة استخدام للطالب يمكن. التعلم

 .الماضيين األسبوعين في اكتسبوها التي المهارات وإجمالي النجاح معدل ، قضاه الطالب بإتمتم كل نشاط

 

 

 

الثالث الحاصلين   الصفنود تهنئة طالب 

  أفضل  كونهم( األول المركز) على

  الصف طالب  ميليهين للتطبيق، مستخدم

 12 والصف( الثاني المركز) الرابع

 ألداء المهام  األدنى  الحد(.  الثالث  المركز)

 في سنستمر. األسبوع في  دقيقة 30 هو

 معرفة من نتمكن حتى التطور مراقبة

 همإكمال رحلة  في طالبنا نجاحنسبة 

 .(المشتركة األساسية األمريكية معاييرلل)

 

 

 

 

 

عمل فريقنا  بهم الخاصة التعليمية واألنشطة المواد ألن للطالب الحالي المستوى على بناءً  Exact Path أنشطة وضع سيتم

م عمله  أثناء  أطفالكم  يحصل عليها  التي  "الجوائز"  %. ال تنسوا أن تقوموا بتفقد100بنسبة    مهارات طلبتناعلى تعديلها لتناسب  

ً أكاديميكلما زادت نسبة تحصيلهم  ، الجوائز من المزيد على حصلوا كلماتذكروا أنهم . باألنشطة بشكل يومي  في  أدائهم إن. ا

 . منفصلة رسالةب م حول تفاصيل ذلكبإبالغك سنقوم، ويتم تقييمها األنشطة الذاتية

 

 .  تالوق هذا فيبه  البقاء لعائلتنا الذي يمكن الوحيد اآلمن المكان هو المنزلإن 

 دمتم سالمين!

 

 مديرة المدرسة:

 السيدة جيسيكا جريفين

 


