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Message Nine 
 
Staff Returning to the DAIS Building May 31st, 2020 
On Sunday May 31, 2020, DAIS staff will be returning to the school building to complete their daily 
duties. Students will NOT be returning to the building at this time.  Staff will be returning to complete 
on-line lessons, grading, and reporting as well as year-end duties. Social distancing, masks and limited 
numbers of people allowed to congregate in each room will be applied.  
 
Students will return to DAIS on Sunday August 23rd,2020 
Targeted date for students to be returning for the 2020-2021 academic school year is Sunday August 
23rd, 2020. This early start will be dedicated to providing program review and establishing classroom 
routines to prepare for the new academic year. Updates concerning the August 23th opening will be 
provided to parents as more information is released from the Ministry.  It must be stressed, as the 
school prepares to receive students and staff, safety will be our priority.  
 
Key Dates for Students and Parents 
Month / Date Time and Activity 

May 17th – 21st Grades 3-8 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 24th – 26th Eid Holiday – no on-line activity will take place 

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 – 11th Grades 3-8 Project final submission due date 
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 two weeks 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 Giving less work, students and parents 
are overwhelmed. 

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). 

 Reducing the time of the recorded 
videos as sometimes the students have 
to watch 5 videos a day. 

The school will make sure to communicate their 
request to the teachers. 

Stop Nothing was mentioned; parents are 
satisfied. 

 
The school will continue following the schedule, 
providing zoom sessions as well as supporting 
material to deliver the lessons‘ objectives to the 
students. 

 They highly appreciate DAIS sincere 
effort to provide quality education to 
students; can’t think of any 
undesirable practice that we need to 
stop at that point. 

Continue Posting videos recorded by the 
teachers. 

Continue posting pre-recorded video. 
Continue zoom live sessions. 

 The parents are asking to continue 
Ramadan schedule timing till the end 
of the year. 

The school ensure that we will continue 
Ramadan’s schedule and informed them that no 
new lessons will be delivered after May 17th. 

How are you 
doing? 

Parents are spending their days 
tethered to their homes, trying to think 
up activities to occupy their children. 

The school wishes everyone to be safe and 
healthy. We thank the parents for being 
collaborative in meeting their children’s learning 
needs. 

 Being home-quarantined is very 
boring for parents and students. The 
students really missed the school. 

The school hopes this challenging period will end 
up soon. Ms. Nada will continue following up with 
the parents. 

Elementary Parent Feedback School Response 
Start Parents are really satisfied with the 

quality of service offered by DAIS, 
Increasing the zoom time or adding 
extra sessions might be the only thing. 
As they believe a 30 minute session is 
not enough to have everyone get 
engaged. 
Teachers can use zoom time for 
project feedback.(During drafts 

The possibility of prolonging the zoom sessions 
will be definitely discussed with school 
administration. But for the time being, we will 
make sure that the time available is used wisely.  
Zoom sessions will be used for constructive 
feedback given to students and responding to any 
related questions. 



submission) 
Stop There was no undesired practice 

shared by any parent, during this 
round of survey that elementary 
school needed to stop. 
There was no undesired practice 
shared by those contacted this week. 

*Parents feedback will always be reviewed, and 
any adjustments needed will take place as long as 
it serves the good of our students` learning and  
Well-being. 

Continue DAIS recorded videos and the other 
multiple resources available on Google 
classroom have been great benefit to 
our children.Prompt responses to 
phone calls is highly appreciated by our 
parents. 

The posting of teacher videos has proved to be an 
effective learning practice. DAIS is considering 
using this approach to support lessons during 
instruction for next School years. 

How are you 
doing? 

Our Parents are generally doing well, 
waiting for this critical situation to 
come to an end so they can resume 
their regular life. One parent was sick 
and needed to prolong submission 
date of her son`s assignments. 

We wish all our parents are good and safe. 
 

 Our parents are generally doing well. 
Their children miss school so much. 
 

It is our responsibility and commitment to 
continue to serve our parents and students during 
exceptional times. 

Middle Parent Feedback School Response 
Start No comments  
 Zoom sessions are short; start doing 2 

consecutive sessions to be more 
useful. Use zoom session as classwork, 
teacher work something with the 
student as a classwork. When we come 
back to school, teachers have to 
explain again lessons which related to 
the lessons in the new school year. 

Relay message to teachers. Some teachers actually 
give more than one session when the time is cut 
short. Teachers respond to student questions and 
then ask them to answer the CW after they are 
done; however during the zoom session students 
take turn answering examples posted on the 
teachers’ screen. 

Stop Giving a lot of CW, HW especially in 
Ramadan days. 

School has already reduced the amount of CW, 
HW. 

 Sometimes so much work is sent to 
students. 

This week represents the last week for any new 
assignments. Assignments are limited to 1 CW, 1 
HW, 1 Quiz per week per subject. 

Continue Continue what we do. Zoom sessions, 
schedule, responding to students. 
They are very satisfied. 

Continue with the support and feedback provided 
by the teachers and the administration. 

 Continue what we do. Zoom sessions, 
schedule, responding to students, 
contacting with parents. They are very 
satisfied. 

Ms. Mona Shaaban has started giving extra zoom 
sessions to struggling students in Science. 

How are you 
doing? 

Students and parents felt stressed and 
loaded especially in Ramadan days as it 
is short and they couldn’t sleep 

The amount of HW and CW has been reduced to 1 
CW and 1HW per week per subject to alleviate 
some of the stress. 



enough. The stress is even more now 
that they are staying at home and 
couldn’t do any other activities. 

Art, PE and Music have been stopped as well. 
 

 Some are good and enjoying staying at 
home. Others started to feel stressed, 
bored and tired and need to finish the 
school year as soon as possible. 

This week is the final week of new material. 
Hopefully the stress will be less as students focus 
on the projects. 

High School Parent Feedback School Response 
Start  Parents and students are satisfied with 

the services provided by teachers. 
Parents were concerned about delay of 
grade entry on the system. 

A Weekly report is sent by the supervisor in charge 
of monitoring the Renweb to Ms. Dina and 
Ms.Reham to review which grades are missing.  

 Nothing was mentioned. 
 

Students are focusing on their projects for the 
mean time. 

Stop  Sending a very short notice to cancel 
the live session for students. 

Unfortunately, this happened few times with 
some teachers due to internet connection issues. 
A few teachers had faced this problem right 
before the live session timing however, they 
rescheduled for a compensative session.   
Ms.Reham El hossiny will be in charge of grade 9 
Math live session due to Ms. Samar’s bad health 
condition. 

 Students are overwhelmed this week 
as it was assigned for the Arabic 
projects submissions, core subjects 
first draft submissions and the redo 
chance for missed quizzes as well. 
Delay of few grades’ entries on the 
system as the students need to know 
which quizzes they will have to make 
up for. 

Teachers have sent the names of students who 
had late assignments’ submissions as well as those 
who missed taking their quizzes on time. Ms. Rana 
has contacted students’ parents to emphasis on 
how important it is to complete the missing work 
during the week of May 17 - 21. 
 
 

Continue  Recorded videos created by teachers 
are very beneficial as well as live 
sessions. 

Teachers are to continue the recorded videos to 
guide their students especially during the projects’ 
process. 

 Parents are very satisfied and highly 
appreciate the huge effort made by 
the teachers to deliver the main 
objectives to their students. 

Teachers are to continue the recorded videos to 
guide their students especially during the projects’ 
process. 

How are you 
doing? 

Being home-quarantined is very boring 
for parents and students as well. 
Hope this crisis will end up safely. 

Ms.Rana will continue following up on the high 
school students’ emotional and health status. 

 Students are missing attending their 
classes on school premises, teachers 
and colleagues as well. They are 
desperately looking for returning back 
to school.  

Ms. Rana will continue following up on the high 
school students’ emotional and health status. 

 



 رسة دوفر األمریكیة الدولیةمد

 رسالة إلى أولیاء األمور

 فیروس كورونا
 2020مایو  17تحدیث 

 9الرسالة رقم 
 السادة / أولیاء األمور،،، 

 تحیة طیبة و بعد،،،
 نود أن نعلن لسیادتكم التحدیث التالى: 

 
 2020مایو  31في  DAISمدرسة  عودة الموظفین إلى

. وھذا القرار سارى فقط على  2020مایو لسنة  31سیتم عودة جمیع العاملین بالمدرسة لممارسة مھامھم الوظیفیة إعتبارآ من 
الموظفین ولیس الطلبة فى الوقت الراھن. سیتم بث باقى الدروس التعلیمیة الخاصة بكل مدرس عبر اإلنترنت من داخل 

لنھایة العام الدراسى باإلضافة إلى باقى المھام الخاصة بالتجھیزات للعام  المدرسة مع وضع الدرجات وتجھیز الشھادات 
عدد محدود من  سیكون ھناك األقنعة وإرتداء سیتم تطبیق التباعد االجتماعي والدراسى الجدید من قبل المدرسین واإلداریین. 

 فصل أو مكتب بالمدرسة.األشخاص المسموح لھم بالتجمع في كل 

 2020أغسطس   23 الموافق یوم األحد المدرسةسیعود الطالب إلى 

. وستخصص ھذه  2020أغسطس  23ھو یوم األحد الموافق  2020/2021الموعد المقرر للطالب للعودة للعام الدراسى لسنة 
الجدید.  البدایة المبكرة عن المعتاد لتوفیر حصص للمراجعة وتجھیز شامل للفصول و إعداد الطلبة إلستقبال العام الدراسى 

سیتم التواصل بشكل مستمر مع أولیاء األمور كما ھو متبع حالیآ وإعالن تحدیث أى ببیانات خاصة بالوزارة أو بالمدرسة.  
 وعلى أولیاء األمور والطلبة التأكد من أن سالمة الطالب والموظفین ھى األولیة األساسیة  للمدرسة. 

 التواریخ الرئیسیة للطالب وأولیاء األمور

الشھر / یخالتار  المیعاد النھائى للمواد 
تسلیم المسودة االولیة لمشروع الطلبة من الصف الثالث اإلبتدائى حتى  الصف   21الى مایو مایو 17من 

 الثانى اإلعدادى 
مادة اللغة اإلنجلیزیة والمواد اإلجتماعیة االنجلیزیة  مشروعتسلیم المسودة االولیة ل مایو  -19

 الثانى الثانوىإلى   اإلعدادىلطلبة من الصف الثالث ل
إلى   اإلعدادىلطلبة من الصف الثالث مادة العلوم ل مشروعتسلیم المسودة االولیة ل مایو   – 20

 الثانى الثانوى
 ناك أى أنشطة دراسیة خالل ھذه الفترة إجازة عید الفطر وبناء علیھ لن یكون ھ مایو –  24-26
أولیاء  یرجى من  - 2020  - 2021 الدراسى عاملموعد استحقاق الدفعة األولى ل مایو – 30

آ مصریآ لكل طالب من مرحلة ریاض  جنیھ األمورسداد مبلغ وقدره سبعة آالف
لطالب األطفال إلى الصف الثانى الثانوى وسداد مبلغ عشرة آالف جنیھآ مصریآ 

 مرحلة الصف الثالث الثانوى.
 على أولیاء األمور التمام شھادات نھایة العام RENWEBسیتم غلق برنامج  یونیو – 2
تسلیم المشروع النھائى الخاص بمادتى اللغة اإلنجلیزیة والمواد اإلجتماعیة لطالب  یونیو - 7

 الصف الثالث اإلعدادى حتى الصف الثانى الثانوى 
تسلیم المشروع النھائى للطلبة من الصف الثالث اإلبتدائى حتى  الصف الثانى  11 - 7

 اإلعدادى 
تسلیم المشروع النھائى الخاص بمادة العلوم  لطالب الصف الثالث اإلعدادى حتى   یونیو - 8

 الصف الثانى الثانوى



اء األمور إلى أولی  2020/ 2019شھادات العام الدراسى لتوزیع اإللكتروني لا یونیو - 25
 ) Renweb(مرسلة عبر 

 

 مالحظات أولیاء األمور المتعلقة بالتعلم عبر اإلنترنت

منذ بدء تفعیل نظام التعلم عبر اإلنترنت تم البدء فى إجراء مكالمات الولیاء االموربصورة عشوائیة من قبل مدیرى كافة  
الخدمة المقدمة من المدرسة بخصوص ھذا الشأن. كل قسم من  المراحل التعلیمیة فى المدرسة ومساعدیھم لإلستفسار عن 

 أقسام المدرسة ملتزم بإجراء خمسة مكالمات عشوائیة لسؤال أولیاء األمور كاآلتى :

 ماذا ترید أن تتوقف المدرسة عن فعلھ فیما یتعلق بنظام التعلم عبر اإلنترنت. –التوقف عن  •
 فعلھ فیما یتعلق بنظام التعلم عبر اإلنترنت.ما الذى ترید المدرسة البدء فى  –البدء فى  •
 ماذا ترید أن تستمر المدرسة فى فعلھ فیما یتعلق بنظام التعلم عبر اإلنترنت. -اإلستمرار فى  •

 
 

 في األسبوعین الماضیین وكیف استجبنا لھا.من أولیاء األمور التعلیقات التي تلقیناھا 

لن یحل محل  عبر اإلنترنت تشیر إلى أن التعلم اإللكتروني أولیاء األمورینا عدًدا من التعلیقات من لقد تلق مالحظة خاصة
ھذا الرأى  متداول بین  . لتعلیم المتعارف علیھ وھو من داخل فصول المدرسة والتفاعل مع المدرس والطالب وجھآ لوجھا

وإخالص لمحاولة جعل نظام التعلم عبر اإلنترنت أكثر فاعلیة  المدرسین أیضىآ ولكن نظرآ للوضع الحالى فإننا نعمل بكل جد
 وإستفادة للطالب على قدر اإلمكان. 

مرحلة ریاض 
 األطفال

 إستجابة المدرسة  رد فعل أولیاء األمور 

ن الطالب وأولیاء  التقلیل من الواجبات الدراسیة:  إ  البدء فى
 األمور یشعرون باإلرھاق 

قامت المدرسة بتوضیح ھذه المسألة بأن  
المدرسین یقومون ببث واحدآ من كل من  

 والواجب الدراسى   (HW) والواجبات المنزلیة
(CW) لكل مادة. یتم تحمیل جمیع الواجبات

الدراسیة عبر اإلنترنت یوم األحد من كل  
من ھذه الواجبات أسبوع. من المتوقع اإلنتھاء 

وإرسالھا عبر اإلنترنت من قبل الطالب فى یوم  
الخمیس من كل أسبوع. وتقتصر الواجبات 

المرسلة على مواد الریاضیات واللغة اإلنجلیزیة  
واللغة العربیة واللغة الثانیة. أما المواد األخرى  
فسیتم تقییمھا من خالل األنشطة الدراسیة وھى  

 –التربیة البدنیة  –المواد اآلتیة: (الرسم  
 العلوم)   -الموسیقى  –الدراسات اإلجتماعیة 

حیث  المبثة مباشرةتقلیل وقت مقاطع الفیدیو  
مقاطع فیدیو  5أحیانًا إلى مشاھدة  البیضطر الط

 یومیًا.

سوف تحرص إدارة المدرسة على التأكد من  
 تبلیغ ھذا الطلب إلى المدرسین. 

جاه أولیاء األمور ولم یتم ھناك شعور بالرضا من ت التوقف عن
 ذكر أى معلومة

 
مدرسى  المدرسة في متابعة الجدول ال ستستمر
  باإلضافة إلى ZOOM، وتوفیر جلسات  المعلن
أھداف الدروس   لتحدیدالمواد الداعمة   تقدیم 

 ب.اللطالمستفید منھا ا

الصادقة  د المدرسة إنھم یقدرون تقدیراً عالیاً جھو 
یر الجودة للطالب ؛ ال یمكن التفكلتوفیر تعلیم عالي 

حتاج إلى تفي أي ممارسة غیر مرغوب فیھا 
 التوقف عند ھذه النقطة



 مسبقًا. ةالمسجل ھاتالفیدیو بثفي  ارستمرإلا درسین مسجلة من قبل المالفیدیو المقاطع  بث اإلستمرار فى  
 المباشرة.  ZOOMاإلستمرار فى بث جلسات 

جدول المدرسة   بمواصلة أولیاء األموریطالب  
 توقیت رمضان حتى نھایة العام. الخاص ب

رمضان   في جدول  اإلستمرارتضمن المدرسة  
 مایو. 17دروس جدیدة بعد  بثأنھ لن یتم و

بمنازلھم ، مقیدین  أولیاء األمورأوقاتھمیقضي  كیف الحال؟
مختلفة لملء وقت فراغ  أنشطة محاولین التفكیر في 

 .أوالدھم

و   رسة أن یكون الجمیع بأمان وصحة.تتمنى المد
نشكر أولیاء األمور لتعاونھم على توفیر 

 اإلحتیاجات الخاصة بالنظام التعلیمى الحالى.  
فى  الصحي في المنزل أمر أن تكون في الحجر  

  افتقدوالطالب. لقد  ولیاء األمورألغایة الملل 
 المدرسة حقًا  الطالب

الفترة الصعبة قریبا.  تأمل المدرسة أن تنتھي ھذه 
 .أولیاء األمورندى المتابعة مع  مس ستواصل

 إستجابة المدرسة  رد فعل أولیاء األمور  اإلتبدائىمرحلة 
حقًا عن جودة الخدمة التي  راضون  أولیاء األمور البدء فى

 المتوقع ، قد یكون الشيء الوحید المدرسة تقدمھا
أو   zoomالجلسات الخاصة ب ھو زیادة وقت
ألنھم یعتقدون أن جلسة   .أخرى إضافة جلسات 

 .فیھا الجمیعمشاركة دقیقة ال تكفي ل 30المستغرقة 
للرد   zoomجلسات استخدام وقت للمدرسینیمكن 

 على تساؤالت الطلبة. 

بالتأكید سیتم مناقشة إمكانیة إطالة  
، ولكن في   مع إدارة المدرسة. zoomجلسات

الوقت المتاح غالل لوقت الحالي ، سنتأكد من استا
للرد على    zoomسیتم استخدام جلسات  بحكمة.

 أى أسئلة تخص الطالب. 

ھناك شعور بالرضا من تجاه أولیاء األمور ولم یتم  التوقف عن
 ذكر أى معلومة.

تم لم یكن ھناك أي ممارسة غیر مرغوب فیھا 
التعلیق علیھا من قبل أولیاء األمور الذى تم  

 اإلتصال بھم.

دائًما  بصفة ستتم مراجعة تعلیقات أولیاء األمور 
فى مطلوبة طالما أنھا ، وستُجرى أي تعدیالت 

 مصلحة الطالب. 

مقاطع الفیدیو المسجلة والموارد المتعددة   تعد اإلستمرار فى
فائدة   Google classroomاألخرى المتاحة على 

واإلستجابة السریعة للمكالمات  ،للطالبكبیرة 
ھى محل تقدیر منھم  من أولیاء األمور الھاتفیة

 لمدرستنا

  من قبل المدرسینفیدیو المقاطع  بثلقد أثبت 
  المدرسةأنھا ممارسة تعلیمیة فعالة. تدرس 

استخدام ھذا النھج لدعم الدروس أثناء التدریس 
 ة ام المقبلوعفي األ

، في انتظار ةجید یتصرف أولیاء األمور بصورة كیف الحال؟
انتھاء ھذا الوضع الحرج حتى یتمكنوا من استئناف 

مریًضا  أولیاء األمورحیاتھم العادیة. كان أحد  
 ابنھاأجیل الواجبات الدراسیة الخاصة بطلبت تو

 نتمنى الصحة والسالمة إلى كل أولیاء األمور

  والطلبة بعمل جید أولیاء األموربشكل عام ، یقوم  
 یفتقدون المدرسة كثیرا

لتزامنا االستمرار في خدمة  من مسؤولیتنا وا
 ةفي أوقات استثنائی الطالبو أولیاء األمور

 إستجابة المدرسة  رد فعل أولیاء األمور  اإلعدادیة المرحلة 
  ال تعلیقات  

ین  إجراء جلست في قصیرة. البدء  zoomجلسات  البدء فى
المدرسین  ستخدم یمتتالیتین لتكون أكثر فائدة. 

لشرح الدروس كما لو كانوا zoom  اتجلس
  د إلى المدرسة عندما نعو متواجدین بالفصول فعلیآ.

الدروس المتعلقة  درسین مراجعة یجب على الم
 بالعام الدراسى القادم 

یقوم المدرس ببث أكثر  .رسالة إلى المدرسین
عند إحتیاجھم وقت إضافى.   Zoomمن جلسة 
على أسئلة الطالب ثم یطلبون  درسیجیب الم

خالل   إنتھاء الدرسبعد  فى وقتھامنھم اإلجابة 
  علىالرد   یتناوب الطالبو،  Zoomجلسة 

 .شاشة األسئلة  التى تطرح على ال
الواجبات الدراسیة والواجبات إعطاء الكثیر من  التوقف عن

 خاصة في أیام رمضان  المنزلیة 
،  CWقامت المدرسة بالفعل بتخفیض كمیة 

HW 
ھذا األسبوع ھو األسبوع األخیر لطرح أعمال  الواجبات في بعض األحیان یتم إرسال الكثیر من  



  مقتصرة على الدراسیة . الواجباتدراسیة جدیدة للطالب   الدراسیة
1 CW  ،1 HW  ،1اختبارو (QUIZ) أسبوعیآ 

 مادةلكل 
، والجدول   zoomتواصل ما نقوم بھ. جلسات  اإلستمرار فى

 تمامآ، والرد على الطالب.إنھم راضون  الدراسى 
قبل  الدعم والمالحظات المقدمة من  فىتواصل ال

 واإلدارة  المدرسین
، والجدول  zoomجلسات  واصل ما نقوم بھن 

، والرد على الطالب ، والتواصل مع   لدراسى ا
 أولیاء األمور. إنھم راضون جدا 

  zoomمنى شعبان في إعطاء جلسات  مسبدأت 
 العلوم مادة إضافیة للطالب المتعثرین في 

 تحمیلالباإلجھاد و یشعر الطالب وأولیاء األمور كیف الحال؟
خاصة في أیام رمضان ألنھا قصیرة  بأعباء كثیرة

 وال یمكنھم النوم بما فیھ الكفایة. أصبح الضغط أكثر
ألنھم یقیمون في المنزل وال یمكنھم القیام  ھذه الفترة

 . بأي أنشطة أخرى

و   CW 1إلى  CWو  HWتم تخفیض كمیة 
1HW طالب لتخفیف بعض من كل في األسبوع ل

 .الظغط
والموسیقى والتربیة البدینة ، مواد الرسمتم إیقاف 

 كذلك.
 

  البعضع بالبقاء في المنزل. بدأ بعضھا جید ویستمت 
یشعرون بالتوتر والملل والتعب ویحتاجون إلى 

 إنھاء العام الدراسي في أقرب وقت ممكن

لطرح أى   ھذا األسبوع ھو األسبوع األخیر
أمل أن یكون الضغط أقل  نجدیدة.  تموضوعا

 حیث یركز الطالب على المشاریع
 إستجابة المدرسة  رد فعل أولیاء األمور  المرحلة الثانویة

عن الخدمات التي    أولیاء األمور والطالب راضون البدء فى
 .درسینیقدمھا الم

على   الدرجاتر دخول  ین بشأن تأخواآلباء قلق 
Renweb 

یتم إرسال تقریر أسبوعي من قبل المشرف  
دینا  مسإلى   Renwebالمسؤول عن مراقبة 

للتأكد من تحمیل جمیع الدرجات  ریھام  مسو
 Renwebعلى 

 الوقت الحالى یركز الطالب على مشاریعھم في  لم یتم ذكر شئ  
إرسال إشعار قصیر جًدا إللغاء الجلسة المباشرة  التوقف عن

 للطالب
لسوء الحظ ، حدث ھذا عدة مرات مع بعض 

االتصال   شبكة بسبب مشكالت في المدرسین
 باإلنترنت.

ھذه المشكلة قبل   درسین واجھ عدد قلیل من الم
مباشرة ، ومع ذلك ، فقد أعادوا  توقیت الجلسة 

 تحدید موعد جلسة تعویضیة.
ي مسؤولة عن جلسة  ریھام الحسین مسستكون 

الثالث اإلعدادى  للصف   مباشرةالریاضیات ال
 سمر مسبسبب الحالة الصحیة السیئة ل

یشعر الطالب باالرتباك ھذا األسبوع حیث تم  
تقدیم  العربیة ، و یع اللغة لمشارتخصیصھ 

فرصة  كذلك ، و یة للمواد االساسیةلمسودات األولا
 .المتأخرة (QUIZZES)   عادة االختباراتإل

حیث   Renwebالدرجات على  بعضتأخیر إدخال 
التي یجب   الب إلى معرفة االختبارات یحتاج الط
 تعویضھا

أخروا في  أسماء الطالب الذین ت درسونأرسل الم
باإلضافة إلى أولئك   دراسیةتقدیم الواجبات ال

   (QUIZZES)تھم المشاركة في الذین فات
ید رنا بأھالي الطالب للتأك مس. اتصلت متأخرةال

خالل   ختبرات المتأخرةاإل تمامعلى أھمیة إ
 مایو 21إلى    17من  الذى یبدأ األسبوع

 یقوم المدرسین ببثھاقاطع الفیدیو المسجلة التي م اإلستمرار فى
 مباشرةال Zoom ت مفیدة جًدا باإلضافة إلى جلسا

الجھد الكبیر  راضون للغایة ویقدرون أولیاء األمور
التعلیمیة لتقدیم األھداف  درسونالذي بذلھ الم

 الرئیسیة لطالبھم

مواصلة مقاطع الفیدیو  درسینیجب على الم
 مرحلةة لتوجیھ طالبھم خاصة أثناء المسجل

 المشاریع

 نفسیةة الرانا متابعة الحال مسستواصل   أمر مملك في الحجر الصحي في المنزل كون كیف الحال؟



نأمل أن   والطالب أیًضا. ألولیاء األمورللغایة 
 تنتھي ھذه األزمة بأمان

 الثانویة  رحلةوالصحیة لطالب الم

  ة مع المدرس  داخلحضور دروسھم یفتقد الطالب  
العودة  بشدة یتمنونأیًضا. إنھم  درسین وزمالئھمالم

 إلى المدرسة 

 نفسیةرنا متابعة الحالة ال مسستواصل 
 الثانویة  المرحلةوالصحیة لطالب 

 

 


