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Dear Parents of our Grade 1-4 Full Distance Learners, 

At Ajyal Al Falah we always reflect on our practices and measure the success of our students’ learning 
frequently. We concluded that our students on Full Distance Learning are not responding well to the dual 
teaching and learning in the classes since the teachers are teaching both online and face to face groups 
simultaneously from their classrooms.    

We therefore would like to inform you that on Monday, October 25th, 2020, all students on Full Distance 
Learning will be assigned to an online classroom and online teacher where there will be an educational 
focus on quality teaching and learning. We will communicate the students' online class allocations with 
parents on Sunday October 24th, 2020.   

In other words, your child will be assigned to a specific Full ONLINE class where teachers will only teach the 
online students. The online teachers will get to know your child and will only teach and assess the online 
group.  An additional teacher will be focusing on the students that are on blended learning inside the 
school. 

We aim to continue providing a high standard of teaching and learning to our Full Distance Learners, and an 
interactive and enjoyable student experience online, and therefore trust that you will be satisfied with this 
new teaching methodology to enhance your children’s learning. 

I realize that this pandemic continues to be a worrying time for all of us and I want to assure you that 
support is in place to help you with any challenges you and your children face. 

Our school’s Counselor, Ms. Leila Abdirahman, is available to all students and will continue to keep in touch 
with our students during these unprecedented times. Please do make use of our school’s support systems 
and email Ms. leila.abdrahman@ajyalfalah.sch.ae, or call the PA to the Principal, Ms. Samira at 0525575805 
school, if you require any support for your children  .We will continue to communicate and keep you 
informed. 

Thank you again for acknowledging and supporting our initiative on quality teaching and learning for your 
children. 

Please keep safe and healthy. 

Yours sincerely, 

 Antoinette Brown  
Principal Director  
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كتوبر   8  التاري    خ:     2020  أ

 2021-2020/ العام األكاديمي  22مرق تعميم

 جودة التدريس والتعلم للمتعلمين عن بعد  املوضوع: 

 

  ،من الصف األول إلى الرابعبعد  التعلم عن طالبأولياء األمور  

ال يستجيبون  التعلم عن بعد طالبأن حيث توصلنا  . ستمرنجاح تعلم طالبنا بشكل مقوم بتقييم مدى  نفكر دائًما في ممارساتنا ون الفالح،في أجيال  

 .في نفس الوقت داخل الصف م املباشرالتعلب التعلم عن بعد وطالب طال س تدريوالتعلم في الفصول ألن املعلمين يقومون ب عليمبشكل جيد للت

ــــــــ   املوافق  االثنين  منلذلك نود إبالغكم أنه  ـــ ـــ   تركيزا درس  امل  مما يمكن فقط لطالب التعلم عن بعده جمو حصصصص   هناك ســــتكون    ،2020أكتوبر  25 لـــ

ـــنقوم بأبالي أولياء األمور ب .فقط عن بعديم طالب التعلم لجودة التدريس والتععلى أكثر   ـــي ســ ـــول الدراســ ـــ     الفصــ التعلم عن طالب بالجديدة الخاصــ

 .2020أكتوبر  24لـ املوافق  يوم األحد فقط  بعد

،  بعددراسصيي اا  بطالب التعلم عن فصـل د الى  والتعلم عن بعاملباشـر   بين التعلمالبنك من فصـل متتلط    فصـل درا ـ   ال  غييرسـتتم ت ،آخربمعنى 

بتدريسـهم وتقييمهم بصـورة منفردة تلك الفئ  ويقومون   اهتمامهم علىحيث سـيكون لدينا معلمين لتعليم طلب  التعلم عن بعد فقط.  بييث ينصـ   

 .املباشر مدرس آخر  يقوم بمتابعتهم بصورة منفردة وذلك لتيقيق الهدف املنشود لطلب  التعليمبعيدا عن طلب  التعليم املباشر. وسيكون  

ـــــتوى عــال  من الت ـــ ـــ ـــــتمرار في توفير مســ ـــ ـــ  ، وبــالتــالي نيق في أنــكعبر اإلنترنــت  تجربــ  تفــاعليــ  وممتعــ عن طريق  عن بعــد لــدينــا    والتعلمعليم  نهــدف إلى االســ

 لتعزيز تعلم أطفالك. لكوذ تدريسلل الجديدةمنهجي   هذه ستكون راضًيا عن

 أنت وأطفالك.كم وأود أن أؤكد لكم أن الدعم موجود ملساعدتك في أي تيديات تواجه  جميًعا،أدرك أن هذا الوباء ال يزال يميل وقًتا مقلًقا لنا 

ــــــيدة ليلى عبد الرحمن ــــــائي  االجتماعي  في  الســ ــــــ نا، االخصــ ــــــتعدة لتق،  مدرســ ــــــل البقاء علىم الدعم و ديمســ ــــــال  تواصــ خالل هذه   بجميع الطال مع اتصــ

ليلى   لســـــيدةإلكتروني  إرســـــال بريد  مكن ، يا كنت بياج  إلى أي دعم ألطفالكإذاألوقات غير املســـــبوق . يرسى االســـــتفادة من أنفم  الدعم في مدرســـــ نا  

, sch.ae.leila.abdrahman@ajyalfalah  0525575805على  يوسفي السيدة سميرة يرة دبمساعدة املأو االتصال . 

 سوف نستمر في التواصل ونبقيك على اطالع.

 ملبادرتنا بشأن جودة التعليم والتعلم ألطفالك. كمشكًرا لك مرة أخرى على تقديرنا ودعم

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 

 أنطوانتت براون 

 مديرة املدرس  
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