األصدقاء األعزاء
كثيرا ،وال تستطيع المنصات االفتراضية أن تعوضنا عن رؤيتكم،
أحبتي الطلبة ،أتمنى أن تكونوا بخير وأحسن حال ،نفتقدكم ً
وسماع أصواتكم في أروقة المدرسة التي باتت خالية وحزينة .نشتاق لكم أحبتي! وندعو لكم جميعًا بالسالمة والصحة
والتوفيق .تتوقف الحصص االفتراضية والواجبات الدراسية صباح هذا اليوم ،الخميس الموافق  ،٢٠٢٠/٤/١٦وتستمر هذه
العطلة االفتراضية حتى مساء يوم الجمعة  ٢٠٢٠/٤/٢٤بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد ،فَ ُك ّل عام وأنتم بصحة وخير،
ونود هنا أن نشكركم ونهنئكم على التزامكم الرائع في األسابيع الماضية ،حيث بلغ االلتزام بالحصص االفتراضية والواجبات
المنزلية ما يقارب  ، ٪١٠٠كما استمتعنا أنا ومس هدى واألستاذ مارك بالتنقل بين حصصكم االفتراضية والتوقف إللقاء
التحية بين الفينة واألخرى.
نحن فخورون بكم وبمسؤوليتكم العالية ،فلم يتوانَ أحد ٌ منكم عن حصصه ،بل سارعتم بطلب تسجيلها عند غيابكم ،وتواصلتم
مع معلميكم عند حدوث طارئ .كل هذا أحبتي يدل على نضجكم كمجتمع طالبي ،وهو مصدر فخر واعتزاز لنا .نحن
فخورون بكم!
شكرا جزيال لتعاونكم ،ومتابعتكم ألبنائكم ،وعلى ثقتكم بنا في هذه المرحلة الصعبة ،نرجو
أولياء األمور األعزاء،
ً
منكم االستمرار في إعطائنا مالحظاتكم؛ كي نعمل على تطوير تجربة التعلم عن بعد في مدرستنا التي أصبحت جزءا أساسيا
من العملية التعلمية ،وستبقى كذلك في السنوات القادمة.
وصلتكم قبل أيام من المدير العام للمدرسة السيد أدريان مودي استبانةٌ عن تجربة التعلم عن بعد ،نرجو منكم
تعبئتها ،مع العلم أننا بصدد إرسال استبانة خاصة بتجربة المدرسة الثانوية ،لتساعدنا في تقييم وتطوير التعلم عن بعد في
المدرسة.
نود أن نشكر شركة إديونيشن على تعاونها معنا في تطوير برنامجها ومتابعتها الحثيثة لكل ما ورد لها من مالحظات ،ومن
الجدير بالذكر هنا أن إديونيشن شركة فلسطينية توظف طاقات ومواهب فلسطينية ،ومن التحديثات التي قامت الشركة بإنجازها
خالل الشهر الماضي:
-١خاصية تسجيل الحصص.
 -٢خاصية استخدام الميكروفون.
 -٣خاصية أخذ الحضور والغياب
 -٤خاصية االستبانة الحية التي تمكن الطلبة من المشاركة في حل األسئلة خالل الحصة.
مرة أخرى نشكر لكم تعاونكم ،ونتمنى لكم فصحا مجيدا.
تنتظم الحصص اإللكترونية يوم السبت الموافق  ،٢٠٢٠/٤/٢٥وسنرسل لكم البرامج المحدثة في وقت الحق.

محبتي واحترامي
د .ريام كفري أبو لبن
مديرة المدرسة الثانوية

Dear Friends
Dearest Students, firstly, we miss you so very much! Not being able to see you face to
face is heartbreaking for all of us. I hope you are staying safe and healthy. Starting today,
Thursday April 16th, 2020, you will have a short break from assignments and e-classes as we
observe Easter break. Classes will resume Saturday April 25th, 2020. We want to take this
moment to thank you for all the hard work you have put in in the past few weeks.

We (myself, Ms Huda and Mr Mark) have been in and out of E-Classes, observed your
discussions, and followed up on your assignment submission, and I am so proud to say that
we had almost a 100% attendance rate, and assignment submission rate. Those of you who
missed a class were quick to ask for the recording, those who couldn’t submit an assignment
reached out immediately to explain the delay, ask for an extension and make plans with their
teachers. We are very proud of you, and we thank you for your dedication.
Dear Parents, a special thank you goes out to you for jumping on board and trusting
us with your children’s education during this unprecedented time. Thank you for all the
emails with feedback, support and comments you sent to us, we tried to take into
consideration all the suggestions you gave. We have much to learn and we are committed to
developing our remote learning approaches as this has become a necessity and we imagine it
will remain as one for the near and far future. Please keep the feedback coming, we have ears
willing to listen.

You recently received a general survey of your remote learning experience from our
Head of School, please make sure to fill that survey. You will, as an upper school
community, also receive an upper school specific technical survey on your experiences. We
are gathering data so we can look at how to improve and develop the remote learning
experience.
We also wish to thank the EduNation team. Edunation is a Palestinain company based
in Nazareth. It employs and supports local Palestinian talent, and every single feature you or
your children use today is the result of Palestinian hard work and dedication. We will
continue to offer feedback to Edunation so that they may develop new features and improve
on current ones. In the past month the following features were added:
1.
2.
3.
4.

The ability to record and publish classes for students to access at a later time.
The ability to activate student mics to enable discussions.
Attendance Feature
Incorporating polling feature allowing for students to participate in live polls

Thank you for your continued support, wishing you all a Happy Easter! Classes will
resume on Saturday April 25, 2020. Updated schedules will be sent to you at a later time.

Happy Easter!
Stay Safe, Stay Healthy, Stay at Home!
In Friendship
Dr. Riyam Kafri AbuLaban
Upper School Principal

