
Message to Parents 
Coronavirus 

Update March 28 2020 
Message Five 

 
The following is the fifth update concerning precautions being taken by the school concerning the 

coronavirus. Our goal is to provide clear communication to our parents and students. If you have any 

questions concerning this information please connect with your Stage Vice-Principal. 

Modification of the School Day 
Schools and on campus activities are still suspended by the Ministry of Education till further notice. 
 
Academic Program  
Arabic Studies 

 On April 2, the ministry will announce the details of the projects from grade 1-11. The projects will 
include the content starting from Semester 2 up till March 15. All students are responsible to 
complete these projects under the supervision of their teachers. These projects will be submitted on 
line. Any copied or plagiarized project according to the Ministry instructions will lead to failing the 
student and having a makeup test by the end of summer before the new academic year. 

 Please note, Grade 12 students will be required to write a final exam in June 2020.  
All other Subjects –  

 Google Classroom - On-line learning will continue until which time students are allowed to return to 
school. Students will receive regular scheduling of assigned material; assignment due dates will be 
clearly noted.  

 Zoom – The Zoom cloud meeting platform will be introduced to teachers, parents and students 
beginning the week of March 29th, 2020. This is an interactive tool to allow teachers and students to 
complete ‘live’ lessons as well as question and answer periods. It will also allow teachers to provide 
demonstration lessons through the week. Some teachers will be using Zoom through the week of 
March 29th, 2020. DAIS has set April 5th for full implementation across all classrooms.  

 Applying to University –Under normal conditions the GPA would represent 40 % of admission mark 
and the SAT would represent the remaining 60%.  For all grade 12 students and in order to facilitate 
their universities admissions, the GPA will be weighted as 100%. Those who are done with the SAT 
will have the chance to be given both calculations and receive the highest without the need of an 
admission test by the university. As for those who did not get or finish their SAT, the calculation will 
be based on GPA as 100% and they have to write an admission test. As for those who have the 
similar case and want to join any practical college (Medicine, Dentistry, Engineering, etc.) they need 
University Entrance Exams – It should also be noted that all Egyptian Universities will be introducing 
entrance exams to assist in screening students for the 2020-2021 academic year. To prepare for to 
prove that the prerequisite subjects are covered and shown in the transcript. 

 these exams, it becomes highly important that all of our students seriously engage in the on-line 
lessons that are offered by DAIS.  

 
Costs for Maintaining School Operations and School Fees 
Although the physical building has been closed to students and staff, some parents have inquired why 
fees are not being cancelled or reduced. The work of teaching and learning continues.  Costs related to 
maintaining services is a reality that still exists. The following are examples of the costs that are ongoing 
regardless of the restricted access to DAIS physical plant. 
On-line Support Services – DAIS supports the teaching / learning process with a number of on-line 
programs.  Each has subscription costs that are paid either annually or on monthly bases.  Examples of 
these on-line services include: 

 Membership with Cognia – This is our accreditation agency that provides and monitors the 
standards the school is expected to meet to ensure our academic program and the physical / social 



environment meets the expectations to grant an American Diploma. The agency provides support 
service such as in-service and online tools to assist and document our journey of continuous 
improvement.  

 MAP Testing – This testing is used to provide a standardized measure to ensure school academic 
standards are meeting international mean standards of achievement. This testing is also used to 
provide valuable information concerning the school accreditation process. 

 IXL – This is an online skills program that is used for regular review. This program is used both inside 
the classroom and at home. 

 Info-base – On-line Library – this program gives staff and students electronic library access from 
early elementary to grade 12. The program is used to support the school’s literacy program and 
provide a wealth of research support. 

  HMH – On-Line – Science and Math support for early years and elementary. 
Service Costs 

 Cleaning of the inside of the building – To ensure building is clean and ready for students and 
regular maintenance of the building is still taking place.  In addition, the building is receiving deep 
cleaning as a preventive measure during this time of concern over the coronavirus. 

 Outside gardens – The outside of the building continues to be maintained. 

 Security – The school is kept secure ensuring all contents and records are secure at all hours during 
the day. 

 Wi-Fi – Although the building is closed to small groups, teachers still have access if they require 
support to maintain the teaching and learning process.  

 Busing Contract – Although the busing is not being used, the school has an obligation to continue 
paying for the contract signed at the beginning of the year. This ensures all bus drivers continue to 
receive their salaries during this time of challenge.  

 Special Note – Busing Credit for Parents –Parents who had students using a bus during the 2019-
2020 will receive a credit towards next academic years 2020-2021 busing costs.  

Employee Costs 

 It should be noted that not one of DAIS employees will be laid off work or be dismissed from their 
duties due to this current situation.  During this time, our teachers are providing on-line services and 
our administrative staff continue to provide both financial, human resource, maintenance and 
security support.  

 As with most educational organizations employee costs represent high percentage of our school 
expenses.  

 
Elementary Annual Show 
As previously mentioned, is canceled for this academic year. 

 

School Administration 

 

 

 

 

 

 



 

 رسالة إلى أولٌاء األمور خاصة بفٌروس كورونا المستجد

 9292-مارس-92

 الرسالة الخامسة

 توفٌر هو هدفنا.  المستجد كورونا فٌروس بشؤن المدرسة تتخذها التً حتٌاطاتباإل المتعلك الخامس التحدٌث ٌلً فٌما

فى حال وجود أى إستفارات أو أسئلة خاصة . المٌام بالتواصل المستمر والمنتظم مع الطالب وأولٌاء األمور صالاإلت

  بالمعلومات اآلتٌة برجاء التواصل مع نائب مدٌر المرحلة.

 الدراسً الٌوم تعدٌل

 .آخر إشعار حتى والتعلٌم التربٌة وزارة لبل من تزال األنشطة التعلٌمٌة بكافة مجالتها  معلمة ال 

 اكادٌمً البرنامج

الدٌنٌةاللغة العربٌة والدراسات والتربٌة    

الخاصة بالمراحل التعلٌمٌة بداٌة من الصف األول اإلبتدائى وحتى الصف الثانى  المشارٌع تفاصٌل الوزارة ستعلن  •

 51 حتى الثانً الدراسً الفصل من بدًءا المطلوب المحتوى المشارٌع ستشمل. 2222-إبرٌل-2الثانوى وذلن سٌكون فى 

. اإلنترنت عبر المشارٌع هذه تمدٌم سٌتم. معلمٌهم إشراف تحت المشارٌع هذه إتمام عن مسإولون الطالب جمٌع. مارس

 ختبارإ إجراءب الطالبوٌلتزم  .الوزارة لتعلٌمات وفمًا هو بمثابة رسوب الطالب مسروق أو منسوخ مشروع وسٌعتبر 

 .الجدٌد الدراسً العام لبل الصٌف بنهاٌة الثانى الدور

 2222 ٌونٌو فً العام آخر اتإمتحان الثالث الثانوى الصف طالب سٌإدى أنه مالحظة ٌرجى. 

األخر المواد لجمٌع بالنسبة    

 Google Classroom - طرٌك عن التعلم سٌستمر Google Classroom السماح ٌتم حتى اإلنترنت عبر 

 مواعٌد تحدٌد سٌتمو ؛لهم المخصصة للمواد منتظمة زمنٌة جداول الطالب سٌتلمى. المدرسة إلى بالعودة للطالب

 .واضح بشكل المنزلٌة الواجبات إتمام

 Zoom - منصة تمدٌم سٌتم Zoom cloud 22 من بدًءا والطالب األمور وأولٌاء معلمٌنالخاصة بال جتماعاتلإل 

 لألسئلة فترات إلى باإلضافة" مباشرة" الدروس إكمال والطالب للمعلمٌن تتٌح تفاعلٌة أداة وهً. 2222 مارس

بدءآ  Zoom المعلمٌن بعض سٌستخدمو. األسبوع خالل توضٌحٌة دروس تمدٌم للمعلمٌن سٌصرح  كما. واألجوبة

 .الدراسٌة الفصول جمٌع فً Zoomل  الكامل للتنفٌذ أبرٌل من الخامس DAIS حددت ولد. 2222 مارس 22 من

 و المبول عالمة من٪ 02 ٌمثل التراكمً المعدل فإن العادٌة الظروف فى ظل  – للجامعة التقدٌم SAT 22 ٌمثل ٪

 المعدل تمدٌر سٌتم ، الجامعات فً لبولهم تسهٌل أجل ومن الثالث الثانوى الصف طالب لجمٌع بالنسبة. المتبمٌة

 المجموع إحتساب على بناء المبول سٌتم SAT ختبارإ  إجتازوا الذٌن للطالب الفرصة ستتاح٪. 522 بنسبة التراكمً

أو  SATإختبارات  ٌجتازوا لم الذٌن للطالب بالنسبة أما. الجامعة لبل من المبول اختبار إلى الحاجة دون األعلى

 أما. بالجامعات المبول ختبارإ إجراء وعلٌهم٪ 522 بنسبة التراكمً المعدل حتسابإ فسٌتم ، إجتازوا بعضآ منها

وإجتازوا بعض  .(إلخ ، الهندسة ، أسنان طب ، طب) عملٌة كلٌة بؤي االلتحاق فً الراغبون للطالب بالنسبة

تم تحصٌلها من  المطلوبة المواد أن إلثبات ٌحتاجونفس كما ذكر سالفآ  أو لم ٌجتازوها على اإلطالق SATإمتحانات 

  .ةالدبلوم شهادة فً ومعتمدة لبل الطالب

  لتحدٌد  المبول متحاناتإ بإجراء  ستموم المصرٌة الجامعات جمٌع أن جدٌر بالذكر  – بالجامعة القبول امتحانات

على الطالب األخذ فى اإلعتبار بجدٌة  االختبارات لهذه لتحضٌرول. 2225-2222 الدراسً للعام مستوى الطالب

 والممدمة من لبل مدرسة دوفر. اإلهتمام والمشاركة بالدروس المتداولة عبر اإلنترنت

 



 المدرسٌة والرسوم التعلٌمٌة المنظومة على المحافظة تكلفة 

 إلغاء عدم سبب عن أولٌاء األمور بعض استفسر. والموظفٌن للطالب المدرسى المبنى إغالق من الرغم على

 المتعلمة التكالٌف وإن مستمرة والتعلم التدرٌس عملٌة العلم بؤن أعباء ٌرجى.لذلن  تخفٌضها أوالمدرسٌة  الرسوم

 المبنى على المفروضة المٌود  من بالرغم الجارٌة التكالٌف على أمثلة ٌلً فٌما. لائمة تزال ال الخدمات و بالصٌانة

 .لدوفر المدرسى

 

عملٌة التدرٌس / التعلم من خالل عدد من  مدرسة دوفر األمرٌكٌة الدولٌةتدعم  - خدمات الدعم عبر اإلنترنت

األمثلة  ٌتضمن ما ٌلى عدد من. شهرٌآفعها إما سنوًٌا أو البرامج عبر اإلنترنت. لكل منها تكالٌف اشتران ٌتم د

 :الخاصة بهذه البرامح

 ىالعضوٌة ف Cognia- عتمادهذه هً وكالة اإل (Accreditation)  لتً التً توفر وترصد المعاٌٌر اوالخاصة بنا

لضمان أن برنامجنا األكادٌمً والبٌئة المادٌة / االجتماعٌة تلبً التولعات لمنح  تموم المدرسة بتلبٌتهامن المتولع أن 

لمساعدة وتوثٌك مسٌرتنا  (On-line)و  (In-Service) خدمة الدعم مثل أدوات  Cogniaتمدم . ةأمرٌكٌ ةدبلومال

 المستمرة فى تطوٌر وتحسٌن أدئنا.

 Map Test -  ٌستخدم هذا اإلختبار لتوفٌر ممٌاس موحد لضمان أن المعاٌٌر األكادٌمٌة للمدرسة تتوافك مع المعاٌٌر

ومات لٌمة تتعلك ى ٌستخدم هذا اإلختبار لتوفٌر معل. وبالتالCogniaالخاصة باألكادٌمٌة الدولٌة لتحمٌك األهداف 

 . Cogniaبإعتماد المدرسة من لبل 

 IXL –  هو برنامج خاص بتحدٌد المهارات للطالب عبر اإلنترنت وهو ٌستخدم لضمان المراجعة المستمرة

 والمنتظمة للمنهج. ٌمكن إستخدام هذا البرنامج داخل الفصل أو فى المنزل.

 Info-base –  هى عبارة عن مكتبةOn-line   ٌتٌح هذا البرنامج للموظفٌن والطالب الوصول إلى  -عبر اإلنترنت

فً   المراءةالمكتبة اإللكترونٌة من المرحلة االبتدائٌة وحتى الصف الثانً عشر. وٌستخدم البرنامج لدعم برنامج 

  (Projects)ى إلجراء مشروعات من لبل الطلبة المدرسة وتوفٌر ثروة من الدعم البحث

 HMH –  هو نظام تعلٌمىon-line  عبر اإلنترنت والخاص بمادتى العلوم والرٌاضٌات للمراحل التعلٌمٌة من

 اإلبتدائٌة. الدراسٌة األولى وحتى المرحلةالسنوات 

 

 الٌف الخدمةتك

  إلستمبال الطالب. ال تزال  داخل للتؤكد من عملٌة التعمٌم الشامل  وتجهٌزهمن ال تنظٌف المبنىالمداومة على

هذا الولت بسبب  ى تنظٌفآ عمٌمآ كإجراء ولائى خاللالصٌانة الدورٌة للمبنى جارٌة. باإلضافة إلى ذلن ٌتلمى المبن

 الملك بشؤن الفٌروس المستجد كورونا.

  تتم صٌانة المبنى من الخارج. -الحدائك الخارجٌة 

 ساعة بما ٌتضمن أمان جمٌع المحتوٌات و  20ة على مدار للمدرس حن نضمن سالمة الوضع األمنىن – األمن

 السجالت الخاصة بالمدرسة.

  Wi-Fi - من  على مجموعات صغٌرة فمطإنه ممتصر إال  إلستمبال الوافدٌن إغالق المبنى على الرغم من

لضمان إستمرار عملٌة  فنى أو تمنى إذا احتاجوا إلى دعم لدخول إلى المدرسة، ال ٌزال بإمكان المدرسٌن ااألشخاص

 .التدرٌس والتعلم بصورة منتظمة وسلسة

  إال ، فى الولت الراهن األوتوبٌسات الخاصة بالمدرسةستخدام إ م من عدمعلى الرغ - التعاقد الخاص باألوتوبٌسات

ممابل العمد المولع فً بداٌة العام. وهذا ٌضمن استمرار دفع  دفع الفواتٌر الخاصةزمة بمواصلة تالمدرسة مل أن 

 .أٌضآ فترةال هذه  خالل رواتب السائمٌن  جمٌع

  تضمن لهم المدرسة  2252/2222للسادة أولٌاء األمور المشتركٌن فى أتوبٌس المدرسة للعام الدراسى   - حوظةمل

 .2222/2225بعض اإلجرائات التعوضٌة والخاصة بتكالٌف النمل للسنة الدراسٌة 

 

 

 



 

 لموظفبا الخاصة تكالٌفال

  جدٌر بالذكر أنه لن ٌتم فصل أى من موظفى المدرسة أو عدم تكلٌفهم بؤعمال خاصة بالمدرسة بسبب الوضع

موظفى المدرسة بالمٌام باألعمال المطلوبة منهم كالمدرسٌن وما ٌمدموه من الحالى. ولكن على الصعٌد اآلخر ٌموم 

آداء كل من األعمال الخاصة بالموارد المالٌة والبشرٌة نترنت ومواصلة فرٌمنا اإلدارى بمهام تعلٌمٌة عبر اإل

 والصٌانة والدعم الفنى واألمنى.

 .المدرسةمن نفمات  ال ٌستهان بهاالموظفٌن نسبة تمثل تكالٌف  ،التعلٌمٌة شآتكما هو الحال مع معظم المن• 

 العرض السنوي االبتدائً

 Annual Show ًكما ذكر سابما ، تم إلغاإه لهذا العام الدراس 

 

 إدارة المدرسة
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