
 

 
 

English Follows 
 

 األصدقاء األعزاء، )عذرا لطول الرسالة، أتمنى قراءتها بتمعن لما فيها من تفاصيل مهمة(
 
 

 بالرسائل والواجبات من معلمي أبنائكم، أتمنى أال     
ُّ
ى أن حسابات األديونيشن بدأت تعج أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة،  أنا عىل يقي 

،  وأتفهم ي  يؤدي ذلك إىل حالة من التوتر، فأنا أمٌّ
ا،  خاصة أننى

ًّ
 جد

ً
 قلقة

ُ
ي كنت

تماًما ما تشعرون به، وعند وصول واجبات أبنائ 
ي الوقت نفسه؟ فمن السهل أن يبدأ اليوم وينتهي 

ى
ي هذه األيام، فكيف ىلي أن أقوم بدور األم، والمعلمة، والمديرة ف

ى
منشغلة جدا ف

، وطول الب ؛ أطلب منكم الصبر ي
. ولكن أصدقائ  ى ؛ أولياء دون أي برنامج أو روتي 

ً
ال؛ ألن التعليم/التعلم عن بعد جديد علينا جميعا

ي هذا المجال
ى
ة ف م الخبر

ُ
  .أمور، طلبةوهيئة تدريسية وإدارية،  وسنعمل عىل تطوير هذا النظام مع مرور األيام، وتراك

 
 

ا جباًرا خالل األيام الم
ً
ي المدرسة الثانوية جهد

ى
بوية ف ي بذلت الهيئة التدريسية، والقيادة البر

ى
العالم  اضية؛ للنهوض بالمدرسة  ف

ي مدارس 
ى
، حيث كان هناك عمٌل دؤوٌب لوضع الخطط للتعلم عن بعد، وبعد البحث والتشاور مع مجموعة من زمالئنا ف ي

اضى االفبر
ي 
وئى ي سنتبعها، كما قمنا من خالل اجتماعات الدوائر عبر خاصية الصف اإللكبر

ي المنطقة والعالم، قمنا بتحديد المنهجية النر
ى
 ف

ي 
منظومة أديونيشن،  بتعريف الهيئة التدريسية عىل المفاهيم الخاصة بالتعلم عن بعد.  واسمحوا ىلي هنا أن أشارككم المنهجية النر

ى  ي  
َ
 :ستتبناها المدرسة الثانوية، وهي من ِشق

 
 
ي  .١

ي التعلم الذائر
ل التعلم العميق لدى المتعلم، ويأئر عِّ

َ
ي ُيف

ي دراسات عديدة، فإن التعلم الذائر
:  بناء عىل ما ورد فى ي

التعلم الذائر
ي نقاش عبر لوحات النقاش عىل 

بأشكال مختلفة؛ منها: المهام الكتابية المبنية عىل قراءات معينة، أو حل المسائل، أو المشاركة فى
ها من األساليب منصات مختلف ، وغب  (، أو حل الواجبات بعد قراءة درس، أو مشاهدة فيديو تعليمي ة )خاصة للفئة العمرية األكبر

ي سنعمل عىل تطويرها عند معلمينا من خالل هذه التجربة. ومن الجدير بالذكر، أننا نستخدم المنصات التالية: 
المختلفة النر

ي للصف الحادي األديونيشن بالدرجة األوىل؛ فهي القناة ا
، جوجل كالس روم، وموقع كوجنينر لرسمية للتواصل، خان أكاديمي

  .عش  
 
 
ونية الحية األسبوعية )ويتفاوت عدد الحصص بحسب ما يحتاجه المعلم والمادة والفئة العمرية(: وتهدف  .٢ الحصص اإللكبر

ى الطالب والمعلم، وا ة ما بي  ى الحصص الحية إىل الحفاظ عىل العالقة المباش  كة لدى الطرفي   .لحفاظ عىل المسؤولية المشبر
 
 

ونية،  ا للحصص اإللكبر سل برنامًجا خاصًّ ونية بأكبر قدر ممكن، ولذلك سبى
ونعمل اآلن عىل تنظيم العملية التعليمية اإللكبر

ي رسائل منفصلة الحقا
 مواعيد تسليم الواجبات لكل صف فى

َ
 .وبرنامج

 
 

 برنامجنا األكاديمي هو برنامج عالمي ذو وبعد نقاش مع الهيئة التدريسية عن فح
َّ
ى االعتبار أن وى الواجبات المرسلة، واألخذ بعي 

ي المعلومات والمهارات لكل صف، ارتأينا اإلبقاء عىل الخطط األكاديمية، وترجمتها قدر المستطاع إىل منظومة 
طبيعة تراكمية فى

ى أن هذه المنهجية ستخفف من الفجوة ا ي التعلم عن بعد، مؤمني 
ي يمكن أن تؤدي إىل فجوة تراكمية فى

ألكاديمية لدى طلبتنا، والنر
ي عش  يعتمد بشكل مباش  عىل تراكم المعلومات من الصفوف السابقة

ي الصف الثائى
   .الصفوف العليا الحقا، فما هو مطلوب فى

 
 

 لنا كمدرسة، 
ً
 جديدة

ً
 تجربة

ُّ
 التعليم عن بعد ُيعد

َّ
، وبكل شفافية، فإن ى ت وقمنا ببلورة رؤية ومنهجية بأشع وقولنكن  واضحي 

ي حالة الطوارئ، ولذلك نطلب منكم التعاون، وسعة الصدر، وتشجيع أبنائكم عىل إعطاء التغذية 
ممكن، ولخلق بديل شي    ع فى

 .الراجعة لمعلميهم عن هذه التجربة
 

ي تمر بها بالدنا خاصة، وال
ا أننا جميعا نشعر بقلق وتوتر من الحالة النر

ً
عالم عامة، وسنعمل عىل إبقاء كمية الواجبات نعلم جيد

ي الدراسة
 .محدودة وواقعية، لذلك نرجو منكم إعطاءنا التغذية الراجعة عن المدة النر يقضيها أبناؤكم فى

 
 



 

 
 

ونية، لذا نرجو منكم ال ي المواعيد المحددة، وحضور الحصص اإللكبر
ى
ام التام وتسليم واجباتهم ف ى أكد تنتوقع من أحبتنا الطلبة االلبر

ي حال عدم قدرة أبنائكم عىل تسليم واجب، أو حضور حصة، مع تحديد السبب عبر اإليميل المعروف
ى
 :من ذلك، والتواصل معنا ف

StudentAbsent@rfs.edu.ps  
 
 
 

ا السبت. ونرفق لكم الرابط الذي يوضح كيفية الدخول إىل
ً
امج والتعليمات لكل صف خالل اليوم الجمعة، وغد سل لكم البر

 سبى
سل تعليمات مفصلة أكبر حال توفرها ي عبر منظومة األديونيشن، مع العلم أننا سبى

وئى   .الدرس اإللكبر
 

https://vimeo.com/396257927/d23a303fc2 
 
 
 

 نشكر لكم تعاونكم وتفهمكم،
 
 
، نرجو منكم التواصل مع أساتذة الكمبيوتر التالية أسماؤهم  ي

 :للدعم الفنى
 

  mabuayash@rfs.edu.ps :محمد أبو عياش
 

  mdawud@rfs.edu.ps :محد داوود
 

  fabufarha@rfs.edu.ps : فادي أبو فرحة
 

  szughayer@rfs.edu.ps أو مدير دائرة التكنولوجيا  سليم الزغب  
 
 
 

  أدعو هللا أن يحفظكم بكامل الصحة والعافية
 
 

امي 
ي واحبر

 محبنر
 

ى    د. ريام كفري أبو لير
 
  ديرة المدرسة الثانويةم
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/396257927/d23a303fc2


 

 
 

Dear Friends (Apologies for the long letter, please read as it contains important details)  
 
 

 I trust this letter finds you in good health.  I am sure by now your EduNation accounts 
are already receiving instructions from teachers for your children.  Please do not panic, and I 
say this not as a principal but also a mother who became really worried when my children’s 
Edunation notification started ringing.  With the state of emergency I have been very busy, 
and I started to wonder how can I be a teacher, a mother, and a principal simultaneously.  It 
is so easy for the day to begin and end with no sense of structure or routine.  But, friends, 
please do not panic, and please be assured that we are trying to reorganize our school into 
this virtual space, and we hope that every day we will get better at distance learning.  
 
  
 

Over the past week, we worked tirelessly, teachers, heads of departments and administration 
to develop plans for distance learning during the school closure. Below I am going to briefly 
share with you the pedagogy we are adopting based on our research and conversations with 
colleagues in other schools around the world who are also shut down due to the pandemic.  
It is worth noting that through EduNation, we were able to hold meetings for all academic 
departments using the platform's e-Classroom feature.  Your children will be using this 
feature to connect live with their teachers at least once a week during this closure. 
 
 

At RFS Upper School we envision the distance learning happening in a two pronged approach: 
 
     
Self Paced at home work: according to studies on self paced home learning,  self paced 
assignments, that include some flipped classroom teaching, readings, writing, and worksheets 
allow for deeper learning to occur.  For older students, discussion boards may be used to 
allow the engagement with peers going.  Our teachers will use a combination of platforms: 
EduNation as the official platform of communication, Khan Academy, Google Classroom and 
Kognity (Grade 11).  
 
     
Live E-Classrooms (weekly or bi weekly depending on the subject and the teacher): we are 
asking teachers to make an effort to engage in live e-classrooms with students at least once 
a week.  The goal is to maintain the relationship between the students and the teacher and 
make sure that both parties are held accountable to each other.  For live e-class sessions we 
will use E-Class on EduNation and Zoom.  
  
 

We are  trying to make this as organized as possible.  Each grade level will receive a schedule 
for their e-classes and a schedule for their assignments.  We will send those in separate 
communications to each grade level.  
 
 



 

 
The materials sent by teachers will be based on the already set academic plans for each 
subject.  We came to this decision after extensive discussions with teachers. Our academic 
program is an international one, and one that is cumulative; therefore we believe that 
adhering to the already set academic plans can mitigate the loss of grade level content and 
decrease any academic gaps in future years.  What grade 12 students are required to know is 
heavily reliant on the scaffolded materials given to them in previous years. 
 

To be clear and completely transparent with you, distance learning is new to us as a school; 
we came up with vision and an approach as fast as possible and in response to excruciating 
circumstances, but we stand to learn from the experience of the coming few weeks.  We ask 
you to be patient and to encourage your children to give feedback to their teachers about the 
experience as a whole.  We also recognize that this is a time of crisis and parents are under a 
lot of pressure, we are trying to keep the workload reasonable, and we welcome your 
feedback on the number of hours your child is spending studying.   
 

 Engaging in distance learning is not optional.  Students are expected to meet their 
assignment deadlines. They are also expected to attend the programmed E-class sessions.  
Please communicate with us on StudentAbsent@rfs.edu.ps if your child is unable to attend 
an E-Class or meet an assignment deadline. We kindly ask that you specify the reason.  
 

 Grade specific communications with schedules and assignment due days will be sent 
throughout the day today, Friday, and tomorrow, Saturday.  
 

 Below is the link that details how to join an e-class: 
 

https://vimeo.com/396257927/d23a303fc2 
 

 More detailed instructions will be made available for each grade level as soon as they 
become available.  
 
 

Thank you for your patience and your understanding.  
 

 For technical support our computer teachers are ready to help. Please contact them 
on the following emails with any questions: 
 

Mohammad Abu Ayyash: mabuayash@rfs.edu.ps  
Mohammad Dawoud: mdawud@rfs.edu.ps  
Fadi Abu Farha: fabufarha@rfs.edu.ps  
 

Ustaz Salim Zughayyar, the school’s IT Manager is available to help on the following email: 
szughayer@rfs.edu.ps  
Stay Safe; Stay Healthy 
 

In Friendship 
Dr. Riyam Kafri AbuLaban 
Upper School Principal 

https://vimeo.com/396257927/d23a303fc2



