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 أولياء األمور الكرام،

مع اقترابنا من نهاية العام الدراسي، نود هنا و نيابة عن جميع موظفي الصنوبر أن نشكركم على جهودكم و تعاونكم معنا 

 خالل هذه الفترة لجعل عملية التعلم تحدث بشكل فعال.

نمر بها جميعا، و نحن على يقين أنه و بدونكم لم نكن لنتمكن من تحقيق أي كلنا فخر بدعمكم لنا خالل هذه األزمة التي 

إنجاز.  فخورون أيضا بطالبنا الذين شاركوا في التعلم اإللكتروني و أكملوا واجباتهم و امتحاناتهم ضمن المدة الزمنية 

 المحددة لهم. 

علم بكل أشكاله.  فقد استخدمنا تطبيق زوم للحصص  خالل هذه الفترة، استخدمنا العديد من المنصات التي سهلت عملية الت

. استخدمنا أيضا كالس دوجو، و جوجل كالس روم، و برامج  ، و الكتاب األلكتروني لمادتي الرياضيات و العلومالمباشرة

  على اإلنترنت. HMHأبجديات، و ألف، و منصات 

قا للدعم األكاديمي، باإلضافة إلى تكليف المشرفين  خالل األسابيع الماضية، عينت المدرسة فريقا للدعم الفني، و فري

بمتابعة الطلبة و مساعدتهم في حل جميع المشاكل التي تواجههم أو التي قد تواجهكم كأولياء أمور.  لقد سررنا بتقديم الدعم  

 ئكم.داعمين لنا في توجيه و إرشاد أبناو المشورة قدر اإلمكان و نحن مستمرون بذلك، و نشكركم على كونكم 

لقد عمل مدرسونا بجد لضمان معالجة جميع القضايا، و إلعطاء الدروس، و لتقديم الواجبات، و إلشراك الطلبة كذلك و  

ضمان تفاعلهم.  أما بالنسبة لرؤساء األقسام و اإلدارة العليا فقد عملوا بجد مع المدرسين لتعديل الخطط و المناهج الدراسية  

 .لطالبنا  م مستمرمن أجل تأمين تعلم فعال و تقد

خالل هذه الفترة، قمنا بإجراء استبيانات لمعرفة مدى رضاكم حول برنامجنا التعليمي من أجل تقديم خيارات تعليمية أكثر 

الروضة  سالسة.  و بناء على اقتراحاتكم، قمنا بتعديل جدول الواجبات بواقع مادة واحدة يوميا لصفوف المراحل الدنيا من 

و قمنا  مباشرة لمواد اللغة اإلنجليزية و الرياضيات و العلوم، حصص زوومطاء باإلضافة إلى إع و حتى الصف الثالث،

 .من قبل المدرسين ومقاطع فيديو مسجلة ،التسجيل الصوتي( إضافة )مع PowerPoints برنامج استخدامب

شهر يونيو.  ستبدأ  ، و سينتهي في الرابع من2020لقد بدأنا ببرنامج التعليم عن بعد يوم الثاني و العشرين من شهر مارس 

حتى رابع و صفوف ال.  أما الصف الثاني عشر يوم العاشر من مايو و حتى الواحد و الثالثين من نفس الشهرامتحانات 

 .2020لعام  السابع و حتى السادس عشر من يونيو من مشاريعهم/عشر فستبدأ امتحاناتهم الحادي

في وضع عالماتهم النهائية على مدى التزامهم بتسليم الواجبات فسنعتمد  الروضات و حتى الصف الثالثبالنسبة لطالب 

ستكون الدرجة النهائية لهذا الفصل هي مجموع العالمات ف صفوف رابع و حتى الحادي عشروعلى التقييم المستمر.  أما 

 .التقييمات/ائية% للمشاريع النه30% لحضور دروس الزوم المباشرة، و 10% لتسليم الواجبات، و 60التالية:  

في النهاية، نود أن نشكركم مرة أخرى، و نتمنى لكم عيدا سعيدا، على أمل أن نلقاكم في العام القادم و أنتم بأفضل حال، و 

 ندعو العلي القدير أن تنتهي هذه األزمة في أقرب وقت.  بأمان هللا و رعايته..

 

 

اإلدارة                                                                                                                         
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Dear Parents, 

As the end of the semester is quickly approaching, on behalf of Al Sanawbar staff thank you for your 

support during this period to make distance learning successful for all students.  

We are proud to have your support in this time of crisis and we are certain that we wouldn’t have 

made it without you. We are proud of our students who have been actively engaged in the process of 

Distance Learning and their ability to submit assignments accurately and in a timely fashion.     

During this period, we have used different platforms to facilitate student learning and engagement 

such as Zoom for live sessions and the eBook in science and math. We have also used ClassDojo, 

Google Classroom, Ajdabiyat, Alef, and the HMH online platforms.  

In the past few weeks, the school has appointed a technical support team, academic support team, and 

supervisory team to follow up on all the issues that our students, and you their parents might have 

been facing. It has been our pleasure to provide you with continuous support and advice, and we are 

extremely pleased that you have been responsible in guiding your students.  

Our teachers have worked diligently to ensure that all issues were addressed, lessons delivered, 

assignments submitted, and were happy with the level of student engagement. Our HODs and senior 

leaders have also worked hard with the teachers to modify the planning and curriculum in order to 

support effective teaching and learning and monitor continuous student progress. 

During this process, we have conducted numerous surveys to determine your satisfaction with our 

programs and to offer more flexible learning options. Based on your suggestions, we have modified 

the assignment schedules to accommodate one subject per day for grades KG-3, added Zoom lessons 

for English, math, and science, PowerPoints (with voice-over recordings) and teacher-made videos.  

of March 2020, and the program will end on  ndWe started the Distance Learning program on the 22

and for  stof May until the 31 thof June. Final exams for grade12 will take place from the 10 th4 the

of June 2020. thof June until the 16 thwill begin 7 /projects11 the exams-4grades  

The students in KG-3 grades will be accumulation of assignments submitted and continuous 

assessments. The final grades for students in grades 4-12 will be the total of marks for work 

submission (60%), attendance of Zoom classes (10%) and end of term projects/assessments (30%).  

Again, thank you for all you do for Al Sanawbar Private School. Happy Eid and we look forward to 

seeing you all next year. Stay Safe! 

Administration 


