
 

 
 

IPK Weekly Distance Learning Update 
5th April 2020 

Dear IPK Parents and Guardians,  

We hope that this weekly update finds you all well. We have now completed two weeks of 
Distance Learning (DL) and have been focusing on ways we can improve the learning experience 
for our students, parents and teachers. As you may have noticed on our learning platforms and 
social media postings, some exciting opportunities are emerging. 
 
In response to everyone’s feedback, we have been coordinating our work across grade levels 
and subjects in order to support all students in IPK. The improved attendance and engagement 
is showing this. You may have noticed our Classdojo and Facebook postings this week have 
included both Arabic and English instructions.  Please continue to communicate with your 
child's homeroom or subject teachers, via email or Classdojo. If needed, our hotlines are 
available to take your message 056 4240896 & 050 7100825. 
 
Monitoring Consistency and Quality of Distance Learning  
We have put several strategies into place to actively monitor the work that our teachers are 
posting for DL. All teachers are required to follow a set of agreed expectations in their use 
of Classdojo and/or Google Classroom. These agreed expectations relate to recording student 
attendance, communications, subject requirements, weekly timings and use of video and 
learning platforms. We expect these to evolve over the coming weeks, such as the applicability 
of live streaming and length of videos. In IPK we will be moving soon to Unit of Inquiry 5 
involving new transdisciplinary themes for each grade level. To assist with consistency, grade 
level teachers are meeting regularly and working in partnership with the Leadership team and 
PYP Coordinator to develop the curriculum and modes of instructions.  
 
As the start-up phase comes to an end, and with the announcement of DL until the end of June, 
we are looking at the next phase for refinement. This will explore opportunities for improving 
student attendance and engagement, variety and quality of lesson tasks, possibilities for 
student collaboration and community involvement. Teachers will be in touch with refinements 
as they are prepared and delivered via ClassDoJo and Google Classroom streams.  
 
Again, we appreciate your support and involvement in getting distance learning underway. As 
I mentioned last week, children should be given the chance to talk about their concerns and 
the changes going on around them. I would like to add the importance of children being able 
to communicate with each other. In times of isolation it’s important to keep connected, and 
fortunately technology can help us. 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 …. 
 
With the required shift to distance learning, the importance of a parents’ role in the learning 
community has been very much emphasised, and 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 
 
 
 



 

  IPKالخاصة بقسم" التعلم عن بعد "آللية األسبوعية المستجدات
 

 2020أبريل 5
 أولياء األمور الكرام،

 
، و قد قمنا بالتركيز على إيجاد بنجاح أكملنا أسبوعين من التعلم عن بعد نود إعالمكم بأننا .أن تكونوا بصحة جيدة نتمنى

جود بعض و تماألمور و المعلمين. و كما الحظتحسين آلية التعلم عن بعد بالنسبة لتالميذنا، أولياء  مكننا منالطرق التي ت
 الفرص المثيرة الموجودة على منصات التعلم عن بعد و منشورات وسائل التواصل االجتماعي.

 
سم قالمراحل الصفية و المواد الدراسية من أجل دعم جميع تالميذ  قمنا بتنسيق العمل عبر على تعليقات الجميع، فقد استنادا  و

IPKأن التعليمات الخاصة بهذا األسبوعأيضا  و ربما الحظتم  .الغياب وجود تحسن ملحوظ في نسبة الحضور و. باإلضافة ل 
 "كالس دوجو" و "فيسبوك". برامج قد تم نشرها باللغتين العربية و اإلنجليزية على

ابنتكم أو معلمي المواد على بريدهم اإللكتروني أو برنامج  / كما نرجو منكم االستمرار في التواصل مع معلم صف ابنكم
و   4240896 056الساخن المتاحة الستقبال رسائلكم الخط ب الخاصة رقاماألة إلى باإلضاف دوجو"."كالس 

0507100825. 
 

 مراقبة عملية الجودة و التطابق آللية التعلم عن بعد
 .فوفلصاالذي يتم نشره من قبل معلمي الخاص بآلية التعلم عن بعد  لقد قمنا بوضع العديد من اإلستراتيجيات لرصد العمل

فق عليها الخاصة باستخدام منصات التعلم عن بعد " كالس لب من جميع المعلمين اتباع مجموعة من التعليمات المت  ط فقد
تسجيل حضور التالميذ، التواصل، متطلبات المواد، عملية ب التعليمات " أو " جوجل كالس روم". حيث تتعلق هذهدوجو

 ستخدام الفيديو و منصات التعلم عن بعد.الجداول األسبوعية، باإلضافة إلى كيفية ا
 من التحسينات في األسابيع القادمة، كتطبيق نظام البث المباشر و عمل مقاطع فيديو لمدة أطول. بالعديد و سنقوم كما

، و التي تتضمن العديد من الموضوعات و األفكارالجديدة لكل مرحلة البدء بالوحد الخامسة من وحدات البحث باإلضافة إلى
عملون يدا  بيد مع ي الصفوف يجتمعون بشكل منتظم، و يو لتحقيق التطابق و التناسق بين المراحل الصفية، فإن معلم صفية.

 اإلدارة المدرسية و منسق منهاج برنامج السنوات االبتدائية، لتطوير المنهاج و طرق التعليمات.
 

مع انتهاء المرحلة األولى آللية التعلم عن بعد، و اإلعالن عن استمرار تطبيقه حتى نهاية العام الدراسي )يونيو(، فإننا 
لتحسين نسبة الحضور و المشاركة من قبل  ر المرحلة القادمة. من خالل، استكشاف فرص أخرىإلى تحسين و تطوينتطلع 

 إمكانية تعاون التالميذ و مشاركاتهم اإلجتماعية.و مكلفة، التالميذ، تنوع و جودة الحصص و المهام ال
كما سيواصل المعلمون بعمل تحسينات على الحصص التي يتم إعدادها و المهام التي يتم وضعها على منصات التعلم عن 

 بعد "كالس دوجو" و "جوجل كالس روم".
 

عد. و كما ذكرنا في األسبوع الماضي، يجب منح األطفال مرة أخرى، إننا نقدر مشاركتكم و دعمكم إلنجاح آلية التعلم عن ب
أود الـتاكيد على أهمية قدرة األطفال على  . لذاالفرصة للتعبير عن مخاوفهم و التحدث عن التغي رات التي تحدث حولهم

مكنكم كما يفي هذه األوقات. و لحسن الحظ باستطاعتكم القيام بذلك مع وجود التكنولوجيا. التواصل مع بعضهم البعض، 
 Googleعن طريق برامج التواصل مثل: تحت إشرافكم فرص ليتواصل ابنكم / ابنتكم مع العائلة و األصدقاء الالبحث عن 

Hangouts و Zoom و Microsoft Teams و BOTIM و GoToMeeting وغيرها. 
 

عد، بآللية التعلم عن أولياء األمور في المجتمع التعلمي، و خاصة مع التحول المطلوب أخيرا ، نود التأكيد على أهمية دور 
 مع أبنائكم من أجل العملية التعليمية الخاصة بهم.  ممتنون كثيرا  لمشاركتكم و إمضاء الوقتكما أننا 

 
  شكر كبير جدا .

 
 وين ريتشاردسون

 مدير المرحلة االبتدائية
 
 
 
 
 


