
Dover American International School 
Message to Parents 

Coronavirus 
Update May 3 2020 

Message Eight 
 
Key Dates for Students and Parents 
 
Month / Date Time and Activity 
May 14th  Grade 12 Interdisciplinary project final submission due date 
May 15th Grade 9 Arabic / Arabic SS Project final submission date 

May 17th – 21st Grades 3-5 Projects draft submission due date 
May 19th  Grade 9,10,11 English / Social Project draft submission due date 
May 20th  Grade 9,10,11 Science Project draft submission due date 

May 30th  Due Date for Down Payment for 2020-21 School Year - Parents are kindly requested to pay 
7000 LE for each child they have in KG to grade 11 and pay 10 000 LE for a child in grade 12.  

June 2nd  No Renweb viewing access for parents for all Divisions – Report Cards will be created 

June 7th  Grade 9,10,11 English / Social Project final submission due date 
June 8th Grade 9,10,11 Science Project final submission due date 
June 25th  Electronic distribution of report card to parents (Sent via Renweb) 
 
Parent Feedback concerning On-Line Learning  
Since on-line learning began, DAIS Vice-Principals and their supervisors have been making random calls 
to parents concerning the service they are experiencing. Each division contacts five parents randomly 
each week and asks three questions: 
• Stop – Concerning on-line learning what would you like DAIS to stop doing? 
• Start – Concerning on-line learning what would you like DAIS to start doing that is not being 

addressed? 
• Continue – Concerning on-line learning what would you like DAIS to continue doing (what are we 

doing well)? 
Comments we have received this past week and how we have responded. 
Special Note – We have received a number of comments from parents noting that e-learning will never 
replace the classroom. This is a belief that staff also share, however given our current situation we are 
working very hard to try and make the e-learning platform as accommodating as possible.  
 
 
Kindergarten Parent Feedback School Response 

Start Parents of Pre k need their children to 
be assessed individually, they want Ms. 
Nahla and Ms. Hadeer to host a 10 
minutes meeting for each student for 
assessment as they don’t find zoom a 
good platform to assess them 
promptly. The students don’t benefit 

The school will take their suggestion into 
consideration and the administration will discuss if 
we can change the way of assessing the students. 



from the live sessions. 
Stop Parents are concerned that there is a 

very high degree of time they have to 
be directly involved in the learning. 
Too much work. 

The school explained that teachers are posting 
one classwork and one homework assignment per 
subject. All lessons are uploaded on Sundays. 
Assignments are expected to be returned 
completed on Thursdays according to the 
homework policy. 
Assignments are limited to Math, English, Arabic 
and Second Language. 
Other subjects will be activities (Art, P.E., Social 
Studies, Music), or experiments (Science). 

Continue Parents want us to continue posting 
recorded videos more than the live 
sessions. 

DAIS will continue posting recorded videos by the 
teachers as a reference for our students. 

Elementary Parent Feedback School Response 
Start  It would be highly appreciated if Zoom 

sessions can be recorded and used for 
explanatory purposes rather than 
responding to questions. 

 This has been discussed and is activated in some 
grades upon need. 
Examples for that: - Ms. Ann uses Zoom time to 
explain new topics when needed (grade1) - Ms. 
Dalia Hamdy uses it to review before quizzes 
(grade 5) - We will be looking at wider practice 
going forward. 

Stop They highly appreciate DAIS sincere 
effort to provide quality education to 
students and meet different needs 
they do; can’t think of any undesirable 
practice that we need to stop at that 
point. 

At DAIS, we believe in the importance of 
collaboration, our purpose is (Educating For 
Success in a Changing World) it is to serve our 
students in a way that enables them to achieve 
success disregarding obstacles and challenges 
we’ll always be there to provide all the support 
needed. 

Continue Videos made by DAIS teachers act as a 
very effective learning tool, and it 
would be beneficial if they continue for 
next years. 

DAIS is planning to extend the Google classroom 
service for next year as well. DAIS videos are going 
to be available for students to get back to at any 
time of the year. 

Middle Parent Feedback School Response 
Start Giving less work, students and parents 

are overwhelmed. 
Discussing the topics of the Arabic 
research and the core subject 
research. Parents are afraid that if the 
students are not provided with enough 
support and discussion for the topic, 
students won’t be able to do a proper 
job. 
 

Starting from the spring break, each subject will 
have 1CW, 1HW and 1quiz per week. 
Arabic teachers will start on the 21st through zoom 
sessions and through specific Google classrooms 
for the project guidance and monitoring the 
progress of the project with the students. 
Subject teachers will also dedicate a session every 
other week to discuss the project before the time 
of the deadline. After May 15th, all zoom sessions 
will be dedicated to the project. 

Stop Nothing was mentioned; parents are 
satisfied. 

Continue following the schedule, providing zoom 
sessions as well as supporting material to explain 
the subject matter and help achieve the desired 



objectives to the best benefit of the students. 
Continue Posting videos recorded by the 

teachers with added emphasis on 
math and science 
The zoom sessions relieved a great 
pressure off the parents’ shoulders. 
Zoom sessions even after return to 
regular school. It can be used as a 
reference to go back to at home. 

Continue with the zoom sessions 
Continue posting pre-recorded videos explaining 
the subject at hand 
Continue providing different ways to assess the e-
learning 

High School Parent Feedback School Response 
Start  The parents had nothing in mind to 

request as a start. The parents are 
satisfied with the e-learning service 
quality created by the school.  

The high school division will continue the follow 
up with parents through phone calls to make sure 
that the school is providing the best services to 
their students. 

Stop  Stop assigning new assignments as well 
as quizzes during the Arabic exams 
week as the students definitely will 
need time for studying and reviewing.  
(for grade 10 and 11). 

The core subjects are to postpone assigning 
quizzes two days prior to the Arabic exams 
assigned days. 

Continue  The parents are asking to continue 
Ramadan schedule timing till the end 
of the year as it is more convenient for 
the students and as a result they will 
be able to attend almost all the live 
sessions specially the early ones. 
Continue the recorded videos 
presented by teachers and dedicate 
them to assist the students in finding 
the appropriate resources for their 
projects. 

This request should be discussed during the next 
admin meeting. 
Starting May 17th, teachers will stop uploading 
new lessons and will use the live sessions to fulfill 
the students’ needs regarding the projects 
submission. 

 
 



 مدرسة دوفر األمریكیة الدولیة 
 رسالة إلى اآلباء
 فیروس كورونا

 2020مایو  3تحدیث 
 الرسالة الثامنة

 

 التواریخ الرئیسیة للطالب وأولیاء األمور

 الشھر / التاریخ الوقت والنشاط 

 التاریخ النشاط و تاریخ االستحقاق
 مایو 14  الثالث الثانوىتاریخ االستحقاق النھائي للمشروع متعدد التخصصات للصف  

 مایو 15 للصف الثالث االعدادى   غة العربیة و المواد االجتماعبةالموعد النھائي لتقدیم مشروع الل 

مایو الى   17من   موعد تسلیم المسودة االولیة للمشاریع ابنداء من الصف الثالث االبتدائى الى الصف الخامس االبتدائى
 مایو 21

إبتداء من  ة باللغة االنجلیزیةاللغة اإلنجلیزیة / المواد االجتماعیموعد تسلیم المسودة االولیة لمشاریع 
 الصف الثالث االعدادى الى الصف الثانى الثانوى

 مایو 19

إبتداء من الصف الثالث االعدادى الى الصف الثانى  مادة العلومموعد تسلیم المسودة االولیة لمشاریع 
 الثانوى

 مایو 20

جنیھ   7000یرجى من اآلباء دفع  2020/2021دفعة األولى للسنة الدراسیة موعد استحقاق ال
  10000ودفع   الصف الثانى الثانوىمصري لكل طفل لدیھم إبتداء من روضة األطفال حتى الصف 

 جنیھ مصري لطالب  الصف الثالث الثانوى.

 مایو 30

 یونیو 2 إلتمام الشھادات  )أمور (طلبة / أولیاءلجمیع مراحل التعلیم  Renwebإغالق 

إبتداء من الصف   نجلیزیةللغة اإلنجلیزیة و المواد االجتماعیة باللغة االالمشاریع النھائي  التسلیمتاریخ 
 الثالث االعدادى الى الصف الثانى الثانوى

 یونیو 7

 یونیو 8  إبتداء من الصف الثالث االعدادى الى الصف الثانى الثانوى مادة العلوم النھائي لمشاریع تاریخ التسلیم

 یونیو Renweb ( 25التوزیع اإللكتروني للشھادات إلى أولیاء األمور (مرسلة عبر  

 

 مالحظات أولیاء األمور المتعلقة بالتعلم عبر اإلنترنت

ومشرفیھم یجرون مكالمات عشوائیة لآلباء فیما یتعلق بالخدمة  DAISمنذ بدء التعلم عبر اإلنترنت ، كان نواب 
 التي یتلقونھا. یتصل كل قسم بخمس آباء بشكل عشوائي كل أسبوع ویطرح ثالثة أسئلة: 

 عن فعلھ؟  DAISتوقف تفیما یتعلق بالتعلم عبر اإلنترنت ، ماذا ترید أن  -• توقف 

 في القیام بھ ، ولم یتم تناولھ؟  DAISبدأ  تفیما یتعلق بالتعلم عبر اإلنترنت ، ما الذي ترید أن  -البدء • 

في عملھ (ما الذي نقوم بھ بشكل  DAISستمر تفیما یتعلق بالتعلم عبر اإلنترنت ، ماذا ترید أن  -• متابعة 
 جید)؟

 .لھا ناتبااستج و مدىالتعلیقات التي تلقیناھا األسبوع الماضي 

  لقد تلقینا عدًدا من التعلیقات من أولیاء األمور تشیر إلى أن التعلم اإللكتروني لن یحل محل -مالحظة خاصة 
أیًضا ، ولكن نظًرا    المدرسین وا إلدارییندراسي أبًدا. ھذا ھو االعتقاد الذي یشاركھ مالفصل ال الدراسة فى 



منصة التعلم  عبرللدروس  الطلبة قدرة إستیعاب نتوصل ألقصى ما بوسعنا حتى  نبذللوضعنا الحالي ، فإننا 
 اإللكترونى قدر اإلمكان.

 ریاض األطفال  ردود أفعال أولیاء األمور أستجابة المدرسة 
ستأخذ المدرسة اقتراح أولیاء األمورفي 

تغییر  إمكانیةاالعتبار وستناقش اإلدارة 
 طریقة تقییم الطالب

تقییم أطفالھم   یقترح أولیاء أمور مرحلة ریاض األطفال
بشكل فردي، ویریدون أن تستضیف االستاذة/ نھلة 

دقائق لكل طالب على   10واالستاذة/ ھدیر اجتماًعا لمدة 
جیدة   zoom منصة حدة من أجل التقییم حیث ال یجدون

دروس من  ونال یستفید و أن الطالب .فى الحال لتقییمھم
 البث الحى. 

 فى  البدء

 نالمدرسین یقوموالمدرسة أن  أوضحت 
بطرح  واجبًا دراسیًا واحًدا وواجبًا منزلیًا 

واحدآ أیضآ لكل مادة. یتم تحمیل جمیع 
الدروس یوم األحد. على الطالب اإلنتھاء 

من واجباتھ الدراسیة أو المنزلیة وتسلیمھا 
عبر اإلنترنت فى یوم الخمیس من كل  

 أسبوع وفقًا لسیاسة المدرسة. 

سیة والمنزلیة على  تقتصر الواجبات الدرا
مادة الریاضیات واللغة اإلنجلیزیة واللغة  

العربیة واللغة الثانیة (الفرنساوى أو  
 األلمانى).

نشطة أ  تكون عبارة عنالمواد األخرى 
،   التربیة الریاضیةالرسم ، ب( خاصة

الدراسات االجتماعیة ، الموسیقى) أو 
 المواد الخاصة بالمعامل كمادة العلوم

قلقون من كثرة العمل والمشاركة المباشرة  أولیاء األمور
 لتعلم. ل لھموالتى تستوجب وجودھم لمدة كبیرة مع اطفا

 وھذا جھد كثیر.

 عن  توقفال

تنفیذآ لرغبة أولیاء األمور ستواصل  
  مقاطع الفیدیة المسجلة بشكلالمدرسة بث 

  كمرجع لطالبنا. عبر اإلنترنت متكرر

یتوقع أولیاء األمور إستمرار المدرسة فى بث مقاطع الفیدیو 
 المسجلة بشكل متكرر فضآل عن بث الحصص المباشرة.

 

 اإلستمرار

 ىة لة االبتدائالمرح ردود أفعال أولیاء األمور أستجابة المدرسة 
وع ویتم بالفعل تسجیل الموضتم نقاش ھذا 

فى بعض المراحل عند   دروسبعض ال
 .Msاللزوم. على سبیل المثال: تقوم 

Ann  (مدرسة الصف األول اإلبتدائى)
فى شرح بعض   zoomباستخدام برنامج 

 .Ms. أیضآ تقوم عند اللزوم المواد
Dalia Hamdy  مدرسة الصف)

الخامس اإلبتدائى) باستخدام برنامج 
zoom  كوسیلة للمراجعة قبل طرح
QUIZ  المدرسة بالنظر فى ھذا  و ستقوم

 ZOOMإستخدام برنامج  والموضوع 
 على نطاق أوسع فى القریب العاجل

وإستخدامھا  zoom  الدروس عبرتم إقتراح تسجیل 
ى األسئلة  بدآل من إستخدامھا للرد عل  ألغراض توضیحیة

 فقط.
 

 البدء فى  

، نؤمن بأھمیة التعاون ،    DAISفي 
وھدفنا ھو (التعلیم من أجل النجاح في  

عالم متغیر) وخدمة طالبنا بطریقة تمكنھم 
من تحقیق النجاح بغض النظر عن  

ات والتحدیات وسنكون دائًما العقب
 كل الدعم المطلوب لتقدیمموجودین 

الصادقة   DAISأولیاء األمور یقدرون تقدیرا عالیا جھود 
م عالي الجودة للطالب وتلبیة االحتیاجات لتوفیر تعلی

المختلفة التي یقومون بھا ؛ ال یمكن التفكیر في أي ممارسة  
 إلى التوقف فى ھذه المرحلة.  ھاغیر مرغوب فیھا نحتاج

 

 عن  قفالتو



 Googleلتمدید خدمة  DAISتخطط 
classroom  للعام المقبل أیًضا وستكون

متاحة للطالب  DAISمقاطع فیدیو 
للعودة إلیھا في أي وقت طوال العام حتى 

 بعد إنتھاء السنة الدراسیة 

كأداة   DAISتعمل مقاطع الفیدیو التي أعدھا معلمون 
تعلیمیة فعالة للغایة ، وستكون مفیدة بشكل كبیر إذا استمرت 

 في السنوات القادمة 

 

 فىاإلستمرار 

 المرحلة اإلعدادیة  ردود أفعال أولیاء األمور أستجابة المدرسة 
عطلة عید الربیع سیتم طرح بعد بدایة من 

 – CW – HWواحدآ من كل من 
QUIZ  أسبوعیآ. سیبدأ معملو اللغة

إبریل بطرح اإلرشادات  -21العربیة فى 
الخاصة بالمشروعات من خالل جلسات 

ZOOM   وGOOGLE 
CLASSROOM  وسیقوموا أیضآ

بمتابعة أداء الطالب أثناء قیامھم 
 بالمشروع. 

مایو سیخصص معلمو  – 15بدایة من 
المادة أیًضا جلسة كل أسبوعین لمناقشة 

ل الموعد المحدد لتقدیم المشروع قب
المشروع من قبل الطالب. وسیتم 

لمناقشة     ZOOMتخصیص جلسات
 مواضیع المشروعات.

 
 

دراسیة  المھمام ال تقلیل اإلعتبار على المدرسة األخذ فى  
بكثرة  مفعمینالطالب وأولیاء األمور ألن حالیآ  المطلوبة

 .المتطلبات 

ص بمادة اللغة العربیة مناقشة موضوعات البحث الخا 
بالمواد األساسیة.  الخاصة لبحوث اموضوعات ومناقشة 

یخشى أولیاء األمور من أنھ إذا لم یتم تزوید الطالب بما 
الخاصة بالبحوث،     وعاتدعم ومناقشة الموضیكفي من ال

لن یتمكن الطالب من القیام بأداء المھام المطلوبة منھم 
 بشكل مناسب.

 

 البدء فى 

اإلستمرار فى متابعة الجدول التعلیمى مع 
باإلضافة إلى   ZOOMتوفیر جلسات 

المواد الداعمة لشرح مواضیع المواد 
والمساعدة فى تحقیق األھداف المرجوة 

 لتحقیق أقصى إفادة للطالب

و  أى موضوع من قبل أولیاء األمور التوقف عنلم یتم ذكر
 ھم فى غایة اإلرتیاح بما تقدمھ المدرسة. 

 عن  قفالتو

.  zoomاإلستمرار فى جلسات 
واإلستمرار فى بث مقاطع الفیدیو المسجلة  

مسبقآ لتوضیح المادة المطروحة. 
واإلستمرار فى تقدیم طرق مختلفة لتقییم 

 التعلم اإللیكترونى.
 

تركیز إضافي نشر مقاطع فیدیو مسجلة من قبل المعلمین مع 
 على مادتى الریاضیات والعلوم. 

بتخفیف ضغط شدید على أولیاء  zoomقامت جلسات  
 األمور.

حتى بعد عودة الطالب إلى    zoomیمكن إستخدام جلسات 
 المدرسة كمرجع أثناء القیام بالواجبات فى المنزل. 

 اإلستمرار فى

 نویةالمرحلة الثا ردود أفعال أولیاء األمور أستجابة المدرسة 
سیواصل قسم المرحلة الثانویة المتابعة مع 
أولیاء األمور من خالل المكالمات الھاتفیة 

للتأكد من أن المدرسة تقدم أفضل 
 الخدمات لطالبھم

لم یكن لدى أولیاء األمور مقترح بخصوص الطلبة كبدایة.  
أولیاء األمور راضین عن جودة خدمة التعلم اإللكتروني 

 بالمدرسة الخاصة 

 

 البدء فى 

الخاصة    QUIZZESسیتم تأجیل 
بالمواد األساسیة قبل یومین من تاریخ 

 إمتاحانات مواد اللغة العربیة

توقف عن طرح الواجبات الجدیدة واالختبارات خالل 
أسبوع امتحانات مواد اللغة العربیة لتوفیر أكبر قدر من  

خاصة للفصل   العربیة.الوقت للطالب لمراجعة مواد اللغة 
 األول الثانوى والثانى الثانوى.

 التوقف عن 

سیتم مناقشة ھذا الموضوع خالل 
اإلجتماع الخاص بمدیرین المدرسة  

والمبرم بشكل أسبوعى. وإعتبارآ من 

یطالب أولیاء األمور اإلستمرار فى تفعیل الجدول الدراسى  
الخاص بشھر رمضان حتى نھایة العام الدراسى حیث أنھ  

مالئمآ للطالب بشكل كبیر ونتیجة لذلك سیتمكن الطالب من 

 اإلستمرار فى



سیتوقف المدرسون عن تحمیل مایو -17
دروس جدیدة عبر اإلنترنت وسیقوموا 

اإلنترنت ببث الجلسات المباشرة عبر 
لتلبیة احتیاجات الطالب فیما یتعلق بتقدیم 

 المشاریع

فى حضور جمیع كل الحصص المطروحة عبر اإلنترنت 
 حینھا وخاصة الحصص المبكرة.

اإلستمرار فى بث مقاطع الفیدیو المسجلة والتأكید على  
المتابعة الدائمة من قبل المدرسین لطالبھم ودعمھم المستمر 

للطالب للعثور على الموارد الدراسیة المناسبة فى إتمام  
 مشاریعھم.
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