
 

 

 
IPK Weekly Distance Learning Update  

11thApril 2020 

Dear Parents and Guardians, 
 
We hope that this update finds you all well as we begin week four of distance learning. 
The teachers are assigning meaningful learning tasks, assessing student progress, and 
providing online opportunities for students to exhibit and celebrate their 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 distance learning routine. 
 
This week in IPK we start new Units of Inquiry (UOI 5) for all grade levels. All Central Ideas 
have been developed to reflect home-based learning and the digital platforms. These will be 
for six weeks incorporating all subjects, with many new and exciting distance learning 
opportunities. Central Ideas as follows: 
 

 KG2 - We have a responsibility to care for our home. 

 Grade 1 - Scientists use a process to understand and explore. 

 Grade 2 - Shared routines can help keep families healthy. 

 Grade 3 - Family histories show insight into cultural and personal identity.  

 Grade 4 - Conflicts can have a variety of resolutions 

 Grade 5 –Exhibition: Pandemics inspire innovation and create systematic change 
PreK and KG1 will begin their new Unit of Inquiry on the 19 April. 
 
This coming week we will continue to trial and extend synchronous learning opportunities for 
small groups of students, connecting with your teacher where possible. We will also be 
surveying students for their feedback about their experiences of distance learning. This 
information will be used for further refinements of the programme over the coming weeks. 
 
We really appreciate your support and involvement with distance learning implementation. 
As I mentioned last week, in times of isolation it’s very important to keep connected, and 
fortunately technology can help us. Under your supervision, do please 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 …. 
 
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 message 056 
4240896 & 050 7100825. 
 
Huge, huge thanks. 
Mr Wayne 
Head of School IPK 
 



 

 
  IPK الخاصة بقسم "التعلم عن بعد "آللية األسبوعية المستجدات

  

  2020أبريل  11 

 
 الكرام،أولياء األمور 

 

للتالميذ  وفرت لية التعلم عن بعد. حيث يقوم المعلمون بتعيين مهامسنبدأ باألسبوع الرابع آل. أن تكونوا بصحة جيدة نتمنى

، تقييم تقدم التالميذ و توفير فرص عبر االنترنت ، وذات صلة، وفيها تحد، وذات مغزىالهتمامتجارب تعليمية مثيرة ل
مشاركة نواتج تعلمهم. كما سيستمر الفريق اإلدراي بمتابعة العمل الذي يقوم به كل من المعلمين لعرض أعمال التالميذ و 

، أفضل األوقات لتحميل المهام المكلفة و المرونة في و التالميذ على منصات التعلم عن بعد. كمتابعة كمية المهام المكلفة
هام جداً القيام بعمل روتين يومي للتلميذ خالل آلية التعلم عن ال نم نهكتذكير، فإ مواعيد تسليم هذه المهام من قبل التلميذ.

 بعد.
 

حيث تم تطوير لجميع المراحل الصفية.  و خالل هذا األسبوع IPKسنبدأ بتداول الوحدة الخامسة من وحدة البحث في قسم 

أسابيع تشمل جميع  6جميع األفكار المركزية لهذه الوحدة لتتناسب مع آلية و منصات التعلم عن بعد. و ستكون مدتها 

 المواد الدراسية، مع وجود فرص التعلم الجديدة و الممتعة. و هذه األفكار المركزية على النحو التالي: 
 

 بمنزلنا. الروضة الثانية: نتحمل المسؤولية للعناية 
 .الصف األول: يستخدم العلماء نهج الفهم و االستكشاف 
  :على صحة العائالت. يساعد الروتين المشترك على المحافظةالصف الثاني 
 .الصف الثالث: يظهر تاريخ العائلة نظرة ثاقبة للهوية الحضارية و الشخصية 
 .الصف الرابع: يمكن أن تكون للصراعات مجموعة متنوعة من الحلول 
  :تلهم األوبئة االبتكار و تحدث تغييراً منهجياً. المعرض:الصف الخامس 

 أبريل. 19 يوم األحد الموافق الخاصة بهم ألطفال وحدة البحث الجديدةكما سيبدأ تالميذ رياض ا

 
تواصل مع السنواصل في األسبوع القادم، بتجربة و توسيع فرص التعلم المتزامن لمجموعات صغبرة من التالميذ، و كما 

المعلمين قدر اإلمكان. كما سنقوم أيضاً بفحص نتائج التالميذ و األخذ بمالحظاتهم حول تجاربهم أثناء عملية التعلم عن 
 بعد. حيث سيتم استخدام هذه المعلومات للقيام بعمل تحسينات على هذه اآللية خالل األسابيع القادمة.

 

ذكرنا في األسبوع الماضي، على أهمية قدرة  و كما .نجاح آلية التعلم عن بعدإل و دعمكم مرة أخرى، إننا نقدر مشاركتكم

 .الحظ باستطاعتكم القيام بذلك مع وجود التكنولوجيا و لحسن .في هذه األوقات األطفال على التواصل مع بعضهم البعض،
عن طريق برامج التواصل  رافكمتحت إش و األصدقاء الفرص ليتواصل ابنكم / ابنتكم مع العائلة يمكنكم البحث عن حيث

، و غيرها من البرامج الخاصة Google Hangouts, Zoom, Microsoft Teams, BOTIM, GoToMeeting مثل

 بالتواصل.
 

كما نرجو منكم االستمرار في مامكم و تفهمكم لنا خالل هذه األوقات الحرجة. حسن اهت نود أن نشكركم مرة أخرى على

باإلضافة  ."ابنتكم أو معلمي المواد على بريدهم اإللكتروني أو برنامج "كالس دوجو / ابنكمالتواصل مع معلم صف 
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   شكر كبير جداً.

  

  وين ريتشاردسون

  مدير المرحلة االبتدائية

 
 


