
 

 
 

IPK Weekly Distance Learning Update 
10th May 2020 

Dear IPK Parents and Guardians,  

We hope that this update finds you all well. We have now completed seven weeks of Distance Learning 
(DL), two weeks in Ramadan, focusing on a variety of learning experiences, appropriate to students’ levels, 
such as live sessions, pre-recorded instructions, assignments and integrated units of inquiry. We will 
continue to maintain routines and variability in the programmes to keep interest and challenge, such as 
varying subject strands, new units of inquiry, competitions and special theme weeks. Do check our learning 
platforms and social media postings, for student success and exciting opportunities. 
 
Attendance and participation: As a reminder, classes and daily DL lessons are continuing as normal, even 
during Ramadan, meaning student attendance is recorded and tracked. Attendance records will continue 
to be recorded up to the last day of school. Students must demonstrate they are participating in lessons, 
showing a positive attitude at all times. Daily / weekly lessons of Arabic, English, Mathematics, units of 
inquiry and other specialist subjects are provided for a balance of curriculum tasks.  
 
Assessments and assignments in DL are on-going. Teachers will be using a variety of assessment 
approaches to monitor student progress, such as multimedia assignments, self-assessment of work, and 
engagement with online programmes e.g. Raz-kids. Submission of assignment deadlines are flexible, if 
more time is needed please contact your child’s teacher. Students will receive feedback for their work, 
either oral or written. We are very appreciative of your support for distance learning at home, by the same 
token please ensure all work submitted by a student is their own work. There will be an end of year report 
card. 
 
Distance learning does require a resilient and on-going commitment from all of us. To support the success 
of DL for your child, we hope this list of parental expectations helps: 

1. Ensure your home has a reliable and stable Internet connection. Etisalat are offering support for 
students in cooperation with the MOE. 

2. Provide a quiet, uninterrupted and consistent space to learn. 
3. Establish a daily routine, more or less aligned to a normal school day. 
4. Maintain contact with your child’s teacher/s. If needed, our hotlines are available to take your 

message 056 4240896 & 050 7100825. 
5. Visit Academy website and social media platforms for up-to-date information and resources for 

distance learning. 
6. Ensure that your children know their usernames and passwords for instructional resources and 

encourage their participation in distance learning independently. 
7. Engage in conversations with your children regarding their DL assignments. 
8. Monitor time spent engaging in online and offline learning. 
9. Support your children’s wellbeing by providing time for physical activity and play. 

 
To finish this week, I would like to remind everyone of the importance of children’s wellbeing, namely 
being able to communicate with friends. In times of isolation it’s important to keep connected, and we 
have the technology for this. Under your supervision, do look for opportunities for your child to connect 
with family and friends using conferencing platforms, such as Google Hangouts, Zoom, Microsoft Teams, 
BOTIM, GoToMeeting and others. Just for chatting …. 
 
We are extremely grateful for your engagement and time given to us and your child’s learning.  
Huge, huge thanks. 
Mr Wayne 
Head of School IPK 
 
 



 

 
 

  KIP الخاصة بقسم" التعلم عن بعد "آللية األسبوعية المستجدات
  2020مايو  10

 أولياء األمور الكرام،
 

منهم في  أسبوعينأكملنا  حيث بنجاح، من التعلم عن بعد سبعة أسابيع أكملنا  نود إعالمكم بأننا ة.أن تكونوا بصحة جيد نتمنى
التعلم المناسبة لمستويات التالميذ،  خالل هذه الفترة على مجموعة متنوعة من أساليب تم التركيز . فقدالمبارك رمضانشهر

 كما سنستمر في الحفاظ على الروتين والمهام المتعلقة بوحدات البحث المتكاملة. و مقاطع الفيديو المسجلةكالبث المباشر، 
بحث لا ، وحداتالتنوع في المواد الدراسية، من خالل بين التالميذ التنوع في البرامج للحفاظ على مستوى التحدي و االهتمام

الفرص المثيرة الموجودة على منصات التعلم عن يرجى االطالع على لذا األسبوعية الشيقة. الموضوعاتوالمنافسات وجديدة،ال
 .وسائل التواصل االجتماعي و منشورات بعد
 

كالمعتاد  عدن بع و دروس التعلماليومية حضور و المشاركة المدرسية: نود تذكيركم باستمرارية الفصول الدراسية و بالنسبة لل
لذا يجب على التالميذ إثبات   ر.حضور التالميذ حتى اليوم األخي سجيلتسيتم خالل شهر رمضان المبارك، مما يعني 

مشاركتهم في الدروس، و إظهار السلوك الجيد في جميع األوقات. كما يتم تزويد التالميذ بالدروس اليومية / األسبوعية في 
مواد اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الرياضيات، وحدات البحث و غيرها من مواد اإلختصاص و ذلك لتحقيق التوزان بين 

 هج الدراسية.المنا
 
إعالمكم باستمرار التقييمات و االختبارات أثناء التعلم عن بعد. حيث سيستخدم المعلمون أساليب و أدوات متنوعة  أيضا   نود و

ل على البرامج الدخوالمدرسية للتلميذ في  مشاركةاللتقييم مستوى تقدم التلميذ، كمهام الوسائط المتعددة، التقييم الذاتي و مدى 
المواعيد لتسليم المهام المكلف بها التلميذ بالمرونة، فإذا كان التلميذ بحاجة . كما تتسم "راز كيدز"اإللكترونية كبرنامج القراءة 

حيث سيتلقى التالميذ مالحظات حول أعمالهم التي تم إلى مزيد من الوقت، فيرجى التواصل مع معلم صف ابنكم / ابنتكم. 
ها من قبلهم، سواء كانت هذه المالحظات شفهية أو كتابية. كما نود أن نشكركم على مساهمتكم في دعم آلية التلعلم عن تسليم
سيكون هناك تقارير في نهاية العام و ، و نرجو منكم التأكد من أن جميع األعمال التي يقدمها التلميذ هي أعمالهم الخاصة.بعد

 الدراسي.
 

في تحقيق ذلك، نود منكم التأكد من وجود هذه األشياء الثالثة في  و للمساعدة التزاما  مرنا  من الجميع،يتطلب "التعلم عن بعد" 
  منزلكم لدعم العملية التعليمية للتلميذ:

  
لية "التعلم لدعم آ بمبادرات  التعليم قامت شركة اتصاالت بالتعاون مع وزارة التربية و فقد الجودة . توفر اتصال عالي .1

  بعد".عن 
  للتعلم. و مالئم توفير مكان هادئ .2
  القيام بإنشاء روتين يومي يتماشى إلى حد ما مع اليوم الدراسي العادي. .3
يرجى عدم التردد في التواصل مع معلم صف ابنكم/ابنتكم، و إذا لزم األمر، يمكنكم التواصل  .4

 . 7100825 050و  4240896056  الساخن المتاحة الستقبال رسائلكم بالخط الخاصة األرقام مع 
قم بزيارة الموقع اإللكتروني لألكاديمية و منصات التواصل اإلجتماعي للحصول على أحدث المعلومات و الموارد  .5

 المساعدة لعملية التعلم عن بعد.
تعليمية اليرجى التأكد من أن أبنائكم يعرفون اسم المستخدم و كلمات المرور الخاصة بهم من أجل الحصول على المصادر  .6

 و تشجيع مشاركتهم أثناء التعلم عن بعد بشكل مستقل.
 مبادرة التعلم عن بعد الخاصة بهم. دخول في مناقشات مع أبنائكم بخصوصال .7
  متابعة و مراقبة الوقت الذي يقضيه التلميذ على العملية التعليمية سواء كان عن طريق اإلنترنت أو بشكل عادي.  .8
 أبنائكم من خالل توفير الوقت لعمل بعض األنشطة الرياضية و اللعب.دعم و المحافظة على صحة  .9
 

الحظ  ولحسن في هذه األوقات. على أهمية قدرة األطفال على التواصل مع بعضهم البعض، لـتأكيدود االختام،  ن وفي
نتكم مع الفرص ليتواصل ابنكم / اب مكنكم البحث عنيث ي ح.باستطاعتكم القيام بذلك مع وجود التكنولوجيا

 Google Hangouts, Zoom, Microsoft عن طريق برامج التواصل مثل تحت إشرافكم واألصدقاء العائلة
Teams, BOTIM, GoToMeetingن البرامج الخاصة بالتواصلغيرها م، و.  

  
  .آلية التعلم عن بعد مع تفاعلكمسن اهتمامكم ونود أن نشكركم مرة أخرى على ح

...تحياتي   
ريتشاردسونوين    

  IPK مدير المدرسة قسم


