Dear Parent/Guardian
Welcome back. We are looking forward to a productive partnership with you to make this
academic year fruitful and useful. This letter is to inform you about the learning system,
assessment and follow up plans we shall apply this year.
السادة األفاضل أولياء األمور
،،، تحية طيبة وبعد
 سوف نطلعكم في السطور التالية على خطة القسم لمنهاج التعليم والتقييم. نتطلع الى عام دراسي مثمر و نافع بتكاتفنا معا
.والمتابعة لهذا العام
In-class Instruction and Materials on Google Classroom:
 All concepts will be explained in class and a variety of activities will be done in class.
 Recorded sessions that explain the same concept will be uploaded on Google classroom.
 The daily agenda will be uploaded on Google Classroom.
العملية التعليمية
. سيتم شرح كل اجزاء المنهج داخل الفصل
.Google classroom  سيتم تحميل نفس الدروس مسجلة على
. ايضاGoogle classroom  بشكل يومى علىagenda  تكتب ال
Homework:
For the assigned homework students should:
 Answer the required pages
 Scan them
 Copy the scanned pictures & paste them in one word document
 Give the file a title that specifies the homework when saving it; for example 'Reading –
Unit 1 – Pages … - ….'
 Upload the saved document on Google Classroom
NB: Assignments should be submitted on due dates. Late and/or careless work will be
disregarded. The student's regularity and accuracy will be reflected in the overall
evaluation.

الواجبات المنزلية
بالنسبة للواجب على التالميذ فعل االتي:
 حل الصفح المطلوبة
 تصوير الصفحات
 نسخ الصور الممسوحة ضوئيًا ولصقها في مستند Word Document
 عند حفظ الملف رجاء مراعاة إعطاءن عنوانا ً يشير إلى الواجب المنزلي  .على سبيل المثال :
''Reading – Unit 1 – Pages … - ….
 ثم يتم تحميل المستند المحفوظ على Google Classroom
مالحظة  :يجب مراعاة تقديم الواجبات في المواعيد المحددة  ،سيتم تجاهل العمل المتأخر و الغير متقن  ،وسينعكس
انتظام الطالب ودقته في التقييم العام.
Assessment
 Two online quizzes and one short in-class test will be held on monthly basis.
The allotted time for the online quizzes will be limited, therefore, students should abide by
the fixed date and time for these quizzes. Tests, quizzes, homework, in-class practice work
and behaviour will be recorded and will be reflected on the student’s year’s work. Parents
will receive an ongoing feedback about their child's progress.
التقييم
سيتم عمل اختبارين قصيرين عبر األنترنت وامتحان داخل الفصل على مدار الشهر الواحد.
الوقت المخصص لالختبارات عبر األنترنت محدود جدا لذلك يجب على التالميذ االلتزام بالمواعيد.
سيقيم التالميذ على االختبارات واالمتحانات و الواجبات و اعمالهم داخل الفصل و سلوكهم وسينعكس ذلك على درجات
اعمال السنة  ،وسوف يصل لحضراتكم تقرير دوري عن اداء التالميذ .
Thank you for your cooperation.
وشكرا لحسن تعاونكم
Head of English Department
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