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GRADE 9 TO 11 PARENT MEMO ON E-LEARNING
27th February 2018
Dear Parents
Greetings from AIAS Family! We are happy to share that AIAS is getting digital. Grade 9 to 11
classes are now using the tablets frequently. Aside from using it as e-book for Physics, Chemistry
and Biology; we are using it to administer quizzes through their Schoology account. Gradually,
students will also use it to upload their homework and assignments. During our implementation of
e-learning, we have received feedback from students and parents. We are continuously reviewing
our policy and guidelines for this for its effective implementation.
We have received the challenges in the access of the internet among our students. One of which is
the frequent use of unauthorized social media account of students in school. Though we are finding
ways to formulate a better system to stop this, we are also very much concerned about our students
having these accounts that may not be monitored by adults.
Effective today, 27th February 2018, AIAS would like to notify you that:
1. We do not permit our students to have social media account such as Facebook, Snapchat and
the like. All social media users must be at least 18 years of age. As such our students are not
mature enough to use this social media platform responsibly not only during school hours
but also at home. If we found out that one of the students is using this in school or even has
access to these social media account in their device at school, the student will automatically
receive disciplinary action.
2. Social media are now being used to communicate with other people unacceptably. Though
Social Media is widely used, it would be difficult for us adults to monitor the use of this by
our children. The school only allows SCHOOLOGY as a platform to communicate with
students and teachers on topics relevant to learning. We have the mechanism to monitor and
control its use.
We hope that you support us on this so we can maximize the use of internet and their device
productively. In case the students are over burden in using tablets at home when reviewing the
lessons from their e-book account in Biology, Chemistry and Physics, we encourage you to print
these pages at your own convenience if you prefer. Please remember that these aforementioned
books are bulky and heavy and using the tablets to access them in school is always convenient.
On the other hand, as we implement quizzes using Schoology this academic term; SCHOOLOGY
will not be used for end of the term tests this academic year. We shall still be using paper-based
tests.
Thank-you for your support.
Regards,
Ms. Jessica Griffin
Principal
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تعميم خاص للصفوف العليا ( التاسع ،العاشر واحلادي عشر )
2018-2-27
أولياء األمور الكرام،
حتية من أسرة مدرسة اإلتقان األمريكية ،حنن سعداء إببالغكم أن املدرسة اعتمدت التكنولوجيا احلديثة كإحدى أدواهتا
التعليمية خاصة للصفوف  11-10-9الذين يستخدمون اآلن األجهزة اللوحية ابستمرار ،إىل جانب استخدامها
أيضا إلدارة التقييم املستمر من خالل حساب
ككتاب إلكرتوين للفيزايء ،الكيمياء وعلم األحياء ،وحنن نستخدمه ً
أيضا لتحميل واجباهتم املنزلية واملهمات ،ومن خالل
السكولوجي  ،Schoologyوبشكل تدرجيي سيستخدمه الطلبة ً
تطبيقنا للتعلم اإللكرتوين ،تلقينا آراءً عدة من الطلبة وأولياء األمور ،وحنن نراجع ابستمرار سياستنا وإرشاداتنا من أجل
تطبيق التعلم اإللكرتوين بشكل فعال ومثمر.
لقد واجهنا حتدايت بتمكني طالبنا ابالتصال بشبكة املعلومات ،وواحدة منها :هي االستخدام املتكرر لوسائل التواصل
االجتماعي غري املصرح هبا لطالبنا يف املدرسة ،وحنن نعمل على إجياد طرق فعالة ملنع ِ
هذه السلوكيات ،حيث حنن قلقون
جدا من استخدام طالبنا هلذه احلساابت اليت قد ال تتم مراقبتها من قبل البالغني.
ً
ابتداءً من اليوم  2018-2-27نود إعالمكم ابآليت:

 -1حنن ال نسمح لطالبنا ابستخدام وسائل التواصل االجتماعي مثل :الفيسبوك ،سناب شات وما شابه ذلك؛ إذ
جيب أن تكون أعمار مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي أكثر من  18سنة ،وبناءً على هذا فإن طالبنا
ليسوا انضجني مبا فيه الكفاية الستخدام هذه الوسائل مبسؤولية اتمة ليس فقط خالل ساعات الدراسة ،ولكن
أيضا يف املنزل ،ويف حال تبني لنا أن أحد الطلبة يستخدم هذه الوسائل يف املدرسة أو حىت لديه حق الوصول
ً
إىل هذه احلساابت ،فإن الطالب/الطالبة تلقائيا سيتخذ حبقه/ها إجراءات أتديبية.
 -2يف الوقت احلايل تستخدم وسائل التواصل االجتماعي على نطاق واسع ،فسيكون من الصعب ابلنسبة لنا مراقبة
استخدام هذهِ الربامج من قبل طالبنا ،فاستخدام وسائل التواصل االجتماعي للتواصل مع أشخاص آخرين يف
املدرسة بصورة غري مقبولة هو أمر غري مسموح ِبه ،واملدرسة تسمح ابستخدام السكولوجي فقط كمنصة للتواصل
مع الطلبة واملعلمني حول املواضيع ذات الصلة ابلتعلم حيث لدينا آلية حمددة للمراقبة والتحكم يف استخدامه.

أنمل أن تساندوان يف هذا األمر حىت نتمكن من حتقيق أقصى قدر ممكن من االستفادة من شبكة املعلومات واألجهزة
اللوحية بشكل مثمر ،ويف حال شعور الطالب/الطالبة بعبء استخدام هذهِ األجهزة يف املنزل عند مراجعة الدروس من
الكتب اإللكرتونية يف علم األحياء ،الكيمياء والفيزايء ،حنن نشجعكم على طباعة هذه الصفحات حسب حاجتكم إذا
كنتم تفضلون ذلك .ويرجى تذكر أن هذه الكتب املذكورة أعاله ثقيلة وكبرية فاستخدام الكتب اإللكرتونية بديالً عنها
يف املدرسة ،سرييح الطالب/الطالبة من هذا العبء.
من انحية أخرى ،حنن نطبق اختبارات قصرية فقط ابستخدام السكولوجي خالل هذا الفصل الدراسي ،ولن يتم استخدام
هذا املوقع لالختبارات النهائية هلذا العام الدراسي.
شكرا على دعمكم املستمر
ً
مديرة املدرسة
السيدة /جيسيكا غريفني
ّ
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