األصدقاء األعزاء
رمضان مبارك! أرجو أن تكونوا أنتم وعوائلكم بصحة جيدة ،لقد أرسل لكم المدير العام قبل أيام رسالة تضمن تفاصيل
نهاية العام ،فاسمحوا لي أن أشارككم بعض التفاصيل الخاصة بالمدرسة الثانوية فحسب.
بشكل عام
ينتهي العام الدراسي في  ،٢٠٢٠/٥/٢٣و يتوقف التعلُّم عن بعد في ذلك الوقت.
ي لما ت َّم العم ُل عليه خالل فترة الطوارئ ،ولكن
لن يتقدم الطلبة إلى امتحانات نهاية العام ،ولن يكون هناك تقيي ٌم رسم ٌّ
تستمر التقييمات؛ اليومية لمساعدة المعلمين على تقييم فهم الطلبة للمواد المغطاة عن بعد.
مبكرا للصفوف كافَّة ،مع وجود فروقات بتواريخ البدء لبعض الصفوف؛ خاصة الصف الثاني عشر،
يبدأ العام الدراسي
ً
والصف الحادي عشر (حاليًّا الصف الحادي عشر والصف العاشر).
تتبع المدرسة تدابير حماية صارمة ،مراعيةً لتعليمات التباعد االجتماعي ،لذلك يمكن أن يختلف برنامج المدرسة ع ّما
عهدتم؛ بهدف حماية مجتمعنا المدرسي.
الصف الحادي عشر (عاشر ترفيع )١١
قام األستاذ لؤي بعقد جلسات تعريفية للطلبة في شباط ،خالل الدوام المدرسي ،وأرسل لهم نسخة من العرض على
إيميالتهم في ذلك الوقت ،واستكماال للتعريف بالبرنامج:
تعقد جلسات افتراضية تعريفية لكل مادة قبل نهاية التعليم عن بعد ،وكما يحدث عادة في هذا الوقت من العام.
تعقد جلسة تعريفية افتراضية ألولياء األمور مع بداية شهر حزيران ،ويتم اآلن النظر في عقد هذه الجلسة وجاهيًّا ،مع
مراعاة التباعد االجتماعي وعدد المشاركين ،سنوافيكم بالتفاصيل في وقت الحق ،وفي رسالة خاصة بهذا الصف.
يًً ا أو وجاهيًّا في شهر حزيران ،ا ِّت ّباعًا لتعليمات حالة الطوارئ،
تعقد جلسات اإلرشاد األكاديمي الفردية ،إما افتراض ًّ
وقدرة تواجد المعلمين المعنيين في رام هللا.
الصف الثاني عشر ( ١١ترفيع )١٢
يبدأ العمل على بعض الواجبات الرسمية المطلوبة:
أ .المقالة المطولة :تاريخ تسليم النسخة األولى ،٢٠٢٠/٦/١ :تاريخ تسليم النسخة الثانية ٢٠٢٠/٨/١
ب .الواجب الكتابي لمادة اللغة العربية (أ ) -المستوى العالي :ينهي المعلمون في هذا الوقت دراسة
النصوص المطلوبة ،وسيبدأ العمل على الواجب عند االنتهاء من هذه النصوص.
سيعود طالب هذا الصف إلى مقاعد الدراسة وجاهيا في وقت مبكر ،وستتضح لنا التواريخ بشكل أكبر مع نهاية شهر
أيار.
تستعد المدرسة لعودة الفيروس في الشتاء المقبل ،وندرس حاليًّا عددًا من المنصات اإللكترونية عامة ،ومنصة الكتب
التفاعلية كوجنيتي خاصة كمنصة أساسية في التعلم الوجاهي وعن بعد .أرسلنا استبيانا قصيرا ألحبتنا الطلبة.
يؤجل إعالن العالمات المتوقعة الخاصة بطلبات الجامعات إلى بداية تشرين أول ،قبيل الوقت المحدد للطلبات المبكرة
للجامعات في الواليات المتحدة.
نشكر أحبتنا الطلبة ومعلميهم وأولياء أمورهم على تعاونهم والتزامهم في هذه الفترة الصعبة ،وندرك تماما أن التعلم عن
بعد لن يحل مكان التعلم الوجاهي المدرسي ،وإنما هو استجابة لحالة طارئة ،ولذلك بدأت المدرسة بوضع الخطط لتعليم
يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم الوجاهي ،وتطوير البنية التحتية والقدرات البشرية من معلمين وإداريين في هذا
المجال.
نشتاق لكم أحبتي الطلبة ،وكم نتمنى لو كنا معا في آخر أيام العام الدراسي! نراكم قريبا إن شاء هللا !
وكما تعودتم يسعدني الرد على أسئلتكم في هذه األوقات الصعبة عبر اإليميل rkafri@rfs.edu.ps
ق ثبوتية منّا عبر اإليميل ،حيث نستطيع تزويدكم بها إلكترونيا أو ترتيب إيصالها لكم.
ملحوظة :يمكن طلب أَيَّ ِّة أورا ٍ

محبتي واحترامي
 ريام كفري أبو لبن.د
مديرة المدرسة الثانوية

Dear Friends
Ramadan Kareem! I trust you are staying safe and healthy. A few days ago
the Head of School wrote to you about the end of the academic year and the steps
the school is taking. I would like to offer more technical details that can help answer
your questions in reference to specific grade levels.
Generally
1. The academic year will end on May 23, 2020; all remote learning will stop at
that time.
2. Students will not be officially assessed on work done remotely. In other words
there will be no report card for this work. However, daily assignments will
continue to allow teachers to assess areas students need further support in,
and areas they understand.
3. School will begin early for all classes. Dates will vary for each grade level.
4. We are looking at social distancing scenarios when we return to school, so
please expect an entirely different schedule than what you are used
to. While we are all eager to return to school, we must ensure safety of
the school community.
Grade 11 (Rising Grade 10 to 11)
1. In February Ustaz Luai conducted a general orientation on the DP with all of
Grade 10 students. A presentation was sent to the students at the time.
2. Before the end of classes on May 23rd, 2020, we will conduct our usual
orientation sessions on the IBDP subjects, where teachers from the various
subjects will present the subject, requirements, for students through online
sessions.
3. An optional online session for parents will be held early in June. (This may
turn into a face to face session observing social distancing practices and
limiting the number of participants per session. More details will follow)
4. Depending on the state of emergency, and the ability of our teachers to be
present in Ramallah, we will either hold online counseling sessions or face to
face sessions to help students and families choose subjects for the IBDP.

Grade 12 (Rising Grade 11)
1. We will focus on getting specific assignments done during the summer which
are normally done during the first semester of senior year those include the
following:
a. Extended Essay: First Draft Due Date June 1, 2020, Second Draft
Due: August 1, 2020
b. Arabic A HL Written Task: Teachers are currently working on finalizing
texts for these assignments and will assign a due date.
c. Internal assessments: individual teachers started working on outlines,
topics and in some cases first drafts. Please note that we will put out
our usual internal assessment calendar by the beginning of June. For
the sciences, we are looking at experimental vs. secondary data
scenarios in case of closing down.
2. Please expect an early start, earlier than other classes. More details on when
will become clearer by the end of May.
3. As we make plans for next year, and at the risk of a viral resurgence, we are
looking at online platforms that can give students access to IBDP
textbooks. We have tried Kognity for the last six weeks. Please make sure to
have students fill the EduNation poll to help us understand their experience
with Kognity.
4. Predicted grades will be published by Mid October, before the first Early
Decision College Deadline. No Predicted grades will be published in June.

Thank you parents, students and teachers for working hard the past two
months. This situation is not ideal, and never will online learning replace face to face
learning for school age children. We are, however, looking to the future, and will be
incorporating blended learning as part of our teaching approach at RFS. Remote
learning will be our go to emergency response in case of a total school shut down,
so we will continue to develop our infrastructural and human capacities in this field.
As always you may send me questions at rkafri@rfs.edu.ps I am happy to answer
them and offer you any counsel that may help you during this difficult time.
We miss you infinitely dear students, and we wish we could be together during the
end of this year. We shall see you soon Inshallah!!
Note: If you need any official school papers, please send your request via email and
we will be able to provide them electronically or arrange pick up.
In Friendship
Dr. Riyam Kafri AbuLaban
Upper School Principal

