
 

 

 
IPK Distance Learning Update  

Student learning 
26th May 2020 

Dear Parents and Guardians, 
 
Eid Mubarak. We hope that this update finds you all well as we begin week 10 of distance learning. 
Your feedback and support has been instrumental in formulating our programmes of learning. Our 
administrative team will continue to actively monitor the work teachers and students are posting for 
distance learning. Such as, the amount of work, best times to upload work and flexibility with 
assignment deadlines. As a reminder, it is very important that your child keeps a regular daily / weekly 
distance learning routine, so they can learn in all subjects. 
 
Upon our return from the Eid break, all classes from KG2 to Grade 5 will begin their 6th and final Unit 
of Inquiry for the school year. These are planned to end on Wednesday July 1. Our Pre K and KG 1 
classes have already begun their 4th and final Units and are developing some incredibly exciting home 
based learning experiences for the children and their family members to enjoy. 
 
As you are aware for UOI 5, all curriculum Central Ideas and subject learning have been developed to 
reflect home-based learning and the digital platforms. The Units of Inquiry will 
incorporate important life-long learning skills such as Communication, Self-Management, Research 
and Thinking. As always please ensure you read the Weekly Newsletter posted by class teachers 
helping you to understand and support your children as they work towards completing their final 
Learning Goal for this school year. 
 
UOI 6 Central Ideas are as follows: 

 Pre K - Journeys help us to explore and learn. 

 KG1 - We can express our feelings through the Arts. 

 KG2 - Documenting personal histories allows us to remember. 

 Grade 1 - Celebrations bring families together. 

 Grade 2 - Maps use mathematical systems to help me understand my location. 

 Grade 3 - Stories inform and move us. 

 Grade 4 - Beauty is a personal appreciation. 

 Grade 5 - Transitions shape our future. This Unit will form the basis of the important 
milestone for all students in Grade 5 as they look ahead to leaving Primary School education 
and moving into Secondary. We are excited to announce that the culmination of this Unit 
will be a Virtual Graduation which will be based around the formation of a Digital Scrapbook. 
Watch this space! 

 
Thank you again for your continued patience and understanding during this most challenging 
time. Should you have any questions please do not hesitate to contact your child’s class teacher via 
email or ClassDojo. If needed, our hotlines are available to take your messages 056 4240896 & 050 
7100825. 
 
Huge, huge thanks. 
Mr Wayne  Mr Jason 
Head of School IPK PYP Coordinator 
 
 



 

 
  
 

   IPKلخاصة بقسم " االتعلم عن بعدآللية " ألسبوعيةالمستجدات ا

 العملية التعليمية للتالميذ
   2020مايو  26

  أولياء األمور الكرام،

 
 نود إعالمكم بأن التعلم عن بعد. حيث مبادرةل عاشرسنبدأ باألسبوع ال. أن تكونوا بصحة جيدة نتمنىعيد مبارك! 

بمتابعة العمل الذي  اإلدراي سيستمر الفريقو  .مبادرة لهما دور فعّالال هذه مساهمتكم المستمرة في دعمو مالحظاتكم
على منصات التعلم عن بعد. كمتابعة كمية المهام المكلفة، أفضل األوقات لتحميل  و التالميذ يقوم به كل من المعلمين

الهام جداً القيام بعمل روتين  من كتذكير، فإنه. في مواعيد تسليم هذه المهام من قبل التلميذ و المرونة المهام المكلفة
 حتى يتمكن من متابعة العملية التعليمية لجميع المواد الدراسية. للتلميذ خالل آلية التعلم عن بعد /أسبوعييومي

 
كما ستبدأ جميع المراحل الصفية من الروضة الثانية و حتى الصف الخامس االبتدائي بتداول الوحدة السادسة و األخيرة 

يوليو.كما وقد بدأت مرحلة رياض األطفال  1الوحدة بتاريخ هذه و ستنتهي  البحث، بعد إجازة عيد الفطر. اتوحدمن 
ً  بتداول الوحدة الرابعة و األخيرة ، و اآلن هم بمرحلة تطوير بعض التجارب التعليمية المنزلية بشكل مذهل بمشاركة مسبقا

 أفراد األسرة.
 
التعلم  و منصات لتتناسب مع آلية لوحدة الخامسة ل و المواد الدراسية تم تطوير جميع األفكار المركزية كما تعلمون فقدو 

من أجل  من اكتساب وتطبيق مجموعة من المهارات المتجاوزة للمواد الدراسية التلميذهذه البحوث  حيث تمكن .عن بعد
 التفكير. مهارات و مهارات البحث، مهارات إدارة الذات, التواصل كمهاراتالتعلم مدى الحياة، 

قراءة النشرة األسبوعية التي يتم نشرها من قبل معلم صف ابنكم/ابنتكم، التي تساعدكم على فهم و دعم يرجى التأكد من 
 العملية التعليمية ألبنائكم و هم يعملون على إكمال هدف التعلم النهائي للعام الدراسي الحالي.

 
 : على النحوالتالي للوحدة السادسة األفكار المركزيةستكون 

  :تساعدنا الرحالت على التعلم و االستكشاف.الحضانة 

 .الروضة األولى: يمكننا التعبير عن مشاعرنا من خالل الفنون 

 .الروضة الثانية: يساعدنا توثيق األحداث التاريخية الشخصية على التذكر 

 .ًالصف األول االبتدائي: تقوم المناسبات بتجميع العائالت معا 

 خرائط أنظمة رياضية لمساعدتنا على فهم المواقع.الصف الثاني االبتدائي: تستخدم ال 

 .الصف الثالث االبتدائي: القصص تخبرنا و تنقلنا من مكان آلخر 

 .الصف الرابع االبتدائي: الجمال تقدير شخصي 

 .الصف الخامس االبتدائي: تشكل التحوالت مستقبلنا 
مرحلة حيث ستشكل هذه الوحدة مْعلم هام لجميع تالميذ الصف الخامس، و هم يتطلعون إلى االنتقال من ال 

ناك هكما يسعدنا إعالمكم بأن هذه الوحدة ستتوج تخرج التالميذ، حيث سيكون  .عداديةاالبتدائية إلى المرحلة اإل
 تخرج افتراضياً يتمحور حول تشكيل سجل رقمي. حفل 

 
كركم مرة أخرى على مساهمتكم في دعم مبادرة التعلم عن بعد، لطالما كان تعاونكم محط تقدير و امتنان من نود أن نش

ابنتكم أو معلمي المواد على بريدهم اإللكتروني أو  / كما نرجو منكم االستمرار في التواصل مع معلم صف ابنكمقبلنا. 
 :الساخن المتاحة الستقبال رسائلكم بالخط الخاصة األرقام باإلضافة إلى." برنامج "كالس دوجو

 . 0507100825و 4240896056 
 

 

  تحياتي...  

جايسون                              وين ريتشاردسون     

 IPKمنسق منهاج قسم                            IPKمدير المدرسة قسم 

  

 


