Dover American International School
Message to Parents
Coronavirus
Update April 9 2020
Message Six
Spring Break from April 10th – 20th, 2020 – During this ten-day period DAIS will be on spring break as per
our calendar. On-line learning will not be provided during this time. Teachers, parents and students have
been working very hard to ensure the teaching/ learning process continues in spite of the stay at home
conditions we currently find ourselves in. Everyone certainly deserves some time to disengage and relax.
Teachers will be providing on-line learning beginning Tuesday April 21, 2020.
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)?
Overall feedback has been very positive, parents like the Google Classroom platform and find it user
friendly. Parents have also indicated that they appreciate viewing the classroom teacher during video
and live sessions.
Comments the school received concerning conflicting schedules has been very helpful and as a result
were rectified. Concerns about when lessons are posted and response time to questions has also been
addressed. The amount of work being given to the students was also a concern; the administration is
looking at ways to decrease some of the demands for some of the subjects. If you receive a call from
one of our school supervisors, please provide your thoughts. Our goal is to provide the best educational
experience possible given our current challenges.
On-line ‘live’ Sessions – Please ensure your child is ready to participate in the ‘live’ sessions. They
should have materials ready in advance of the ‘live’ session. Students should not be participating in a
‘live’ session where there may be a great deal of distractions such at the TV playing in the background or
younger siblings present who may interfere with the learning. Usually, ‘live’ session will last from 20
minutes to 30 minutes depending on the objective of the session.
Zoom Platform – DAIS will continue using Zoom as an on-line tool to connect teachers to parents and
students. Recently with so many schools around the world using the Zoom platform there has been
concerns about sessions being ‘hacked’. DAIS is monitoring this situation carefully. If you have any
unusual challenges with Zoom please contact your child’s Vice-Principal.
Term Three Report Cards – Term three report cards will be emailed to parents on the week of April
21st, 2020. These reports will not be signed, but will highlight the three terms of assessment that have
taken place since September 2019. Signed originals will be placed in the student file at the school. Once
students, parents and staff are allowed back to the building signed reports will be distributed to our
students.

مدرسة دوفر األمريكية الدولية

رسالة إلى أولياء األمور
فيروس كورونا
تحديث  9أبريل 0202
الرسالة السادسة
اجازة شم النسٌم تبدأ من  10إلى  20أبرٌل  - 2020خالل هذه الفترة ،تعتبر المدرسة فى اجازة أٌضآ ,وفمًا للتموٌم المدرسى المعلن مسبمآ
خالل هذا الولت ولن ٌتم توفٌر التعلٌم عن بعد عبر اإلنترنت .
وهنا وجب علٌنا التنوٌة بؤنه على الرغم من اإللامة فً المنزل بسبب الظروف الحالٌة فمد لام المعلمون وأولٌاء األمور والطالب بآداء
مشرف لضمان استمرار عملٌة التدرٌس/التعلٌم .ومن المإكد أن الجمٌع ٌستحك بعض الولت للراحة واالسترخاء.
وسٌستؤنف المعلمون التدرٌس/التعلبم عن بعد عبر اإلنترنت ابتدا ًء من ٌوم الثالثاء  21أبرٌل .2020
مالحظات أولياء األمور المتعلقة بالتعليم عبر اإلنترنت :منذ بدء تفعٌل نظام التعلم عبر اإلنترنت ،تم اإلتفاق مع مدٌرٌن ألسام المراحل
التعلٌمٌة ومشرفٌهم اإلدارٌٌن بإجراء إتصاالت عشوائٌة لعدد من أولٌاء األمور بشكل أسبوعى .وكان ٌمومون باإلتصال ( 5من أولٌاء
األمور) لإلستفسار عن مدى رضائهم عن الخدمة التى ٌتلمونها .وٌتم طرح ثالث أسئلة كاآلتى:




ولف  - -فٌما ٌتعلك بالتعلم عبر اإلنترنت  ،ماذا ترٌد أن تتولف  DAISعن فعله؟
البدء  -فٌما ٌتعلك بالتعلم عبر اإلنترنت  ،ما الذي ترٌد أن ٌبدأ  DAISفً المٌام به  ،ولم ٌتم تناوله؟
متابعة  -فٌما ٌتعلك بالتعلم عبر اإلنترنت  ،ماذا ترٌد أن ٌستمر  DAISفً عمله (ما الذي نموم به بشكل جٌد)؟

كانت التعلٌمات بشكل عام إٌجابٌة للغاٌة  Google Classroom ،هو من البرامج التى حازت على إعجاب أولٌاء األمور كما أشاروا إلى
مدى تمدٌرهم إلمكانٌة مشاهدة المعلم وهو ٌشرح عبر الفٌدٌوهات بالبث المباشر.
التعليقات التً تلمتها المدرسة فٌما ٌتعلك بالجداول المتضاربة كانت مفٌدة للغاٌة ونتٌجة لذلن تم تصحٌحها .كما تمت معالجة المخاوف المتعلمة
بولت طرح الدرس وولت الرد على األسئلة .كما تم التعلٌك على حجم الواجبات المطروحة للطالب باعتبارها مصدر لالهتمام وإعادة النظر
فى كمٌاتها .لذلن تبحث إدارة المدرسة خالل هذه الفترة عن طرق لتملٌل بعض المتطلبات فى بعض المواد لتخفٌف العبء على الطالب.
ورجاء إلى أولٌاء األمور بطرح أى أفكار تدور فى أذهانهم حٌن تلمٌهم مكالمة من أحدى المشرفٌن اإلدارٌٌن بالمدرسة .هدفنا هو تمدٌم أفضل
تجربة تعلٌمٌة ممكنة لمواجهة التحدٌات الحالٌة.
البث المباشر للدرس عبر اإلنترنت – على ولى األمر التؤكد من إستعداد الطالب للمشاركة فى الدروس التى تبث مباشرة عبر اإلنترنت وعلى
الطالب تحضٌر اللوازم الخاصة بالمادة التى سٌتم المشاركة فٌها لبل بدء الدرس .ونناشد الطالب بتهٌئ مناخ مناسب من حولهم للمشاركة فى
الدرس لعدم التشوٌش على بالى الطالب والمدرس أو المدرسة المائمٌن على شرح الدرس .على سبٌل المثال :ظهور أحد األشماء الصغار فى
الخلفٌة أو تشغٌل التلفزٌون .تستغرق مدة الدرس من  20دلٌمة إلى  30دلٌمة حسب الهدف المطلوب تحصٌله من كل درس.
برنامج  - Zoomستستمر  DAISفً استخدام  Zoomكؤداة تواصل بٌن المعلمٌن وأولٌاء األمور والطالب عبر اإلنترنت .فً اآلونة
األخٌرة و مع استخدام العدٌد من المدارس حول العالم لبرنامج  ،Zoomكانت هنان مخاوف بشؤن "اختراق" الدروس التى تبث مباشرة عبر
اإلنترنت .لذلن تموم المدرسة بمرالبة هذا الموضوع بعناٌة شدٌدة .حٌن مالحظة وجود أى مشاكل خاصة ببرنامج  Zoomعلى ولى األمر
اإلتصال بمدٌر المرحلة الخاصة بالطالب.
شهادات التيرم الثالث – سٌتم إرسال الشهادات الخاصة بالتٌرم الثالث إلى أولٌاء األمور عبر البرٌد اإللٌكترونى بداٌة من  21إبرٌل .2020
ولن ٌتم التولٌع على هذه الشهادات ولكنها ستعكس التمٌٌم الخاص بالطالب منذ بداٌة السنة الدراسٌة فى شهر سبتمبر  .2012بالنسبة
للشهادات األصلٌة سٌتم تولٌعها وحفظها فى ملف الطالب و بمجرد السماح للطالب وأولٌاء األمور والموظفٌن بالعودة إلى المبنى  ،سٌتم
توزٌع الشهادات على الطالب.

