
 
April 5

th
, 2020 

 

Dear Parents, 
 

We hope this letter finds you and your family safe and well. We are currently in our 5
th
 week of remote 

learning. Thank you for sharing videos and photos of your child engaged in learning during this most 
difficult time. We also appreciate your positive feedback and commit to continue with our efforts of 

ensuring that your child learns during the current situation. 

 

Please note for the upcoming weeks until May 21
st
, Homeroom Teachers as well as Art, Music, PE and 

Computer Teachers will continue to communicate with you on a weekly basis (Homeroom Teachers) and 

bi-weekly basis (Specialist Teachers) to touch base with students and send work home.  

 
As you are aware work sent home is based on your child’s ability and needs as per his/her Individual 

Education Plan. Work focuses on practicing and reinforcing skills learned through either worksheets, 

projects and platforms including IXL, Reading A-Z, Kahoot, Just Books Read Aloud and a variety of 

approved educational websites useful to your child. Links for these platforms and websites are sent to you 
by your child’s teachers. 

 

In order to ensure that you and your child are able to fully access the platforms and understand directions 
if required, both teachers and assistants are available via emails or direct calls during week days from 

10:00am – 2:00pm to assist you if needed. 

 
Parents note that students are encouraged to participate in remote learning. They will not be graded for 

work completed but it will ensure an easier transition to their new class at the beginning of the 2020/2021 

school year. 

 
Thank you, parents for all your efforts and continued support of your children and our school. 

 

Stay safe and well. 
 

Sincerely, 

 
June Wyngaard (Special Needs Principal) 

 

 

 

April Is Autism Awareness Month 
 

 



 
 

 

  2020إبريل  5

 

 

 السادة أولياء األمور المحترمين،

 

كم لمشاركت الشكر كللكم منا هذا هو األسبوع الخامس من برنامج التعليم عن بعد. ة و أمان. كونوا و عائالتكم بصحنتمنى أن ت

و تعليقاتكم اإليجابية نثمن كما أننا خالل هذا الوقت الصعب.  مبالتعلخرطون و هم منبناتكم و  كمءفيديوهات أبناصور و 

. روف الراهنةظفي ظل البناتكم و  ئكماستمرارية تعلم أبنالضمان لدعم جهودنا التزامكم   

 

)الرسم، الموسيقى، الصفوف و المواد المساندة  سيستمر معلمو 2020مايو  21و لغاية يرجى العلم بأنه في األسابيع القادمة 

سيتواصل معكم معلمو بينما أسبوعيا  معكم معلمو الصفوف سيتواصل :على النحو التالي معكمبالتواصل األلعاب و الكمبيوتر( 

و التعيينات.الواجبات لمتابعة الطالب و إرسال  كل أسبوعينالمواد المساندة   

 

ة و بما يتماشى مع الخطة الفردية الموضوع همو احتياجات هملقدراتتكون مالءمة  لطالبناترسل إن الواجبات و التعيينات التي 

و ذلك من خالل أوراق مسبقا  للطالبتدريسها المهارات التي تم مراجعة و ترسيخ عمال و التعيينات هذه األالهدف من مسبقا. 

و  Kahoot – Reading A-Z – IXL – Just Books Read Aloud :يةالتالو المنصات التعليمية ، المشاريع، العمل

 واقعو الم إرسال روابط هذه المنصاتب المعلمونقام لقد و . /بناتكمألبناءكمو ذات الفائدة التعليمية المعتمدة العديد من المواقع 

 .لكم

 

متواجدون لمساعدتكم و المعلمين و المساعدين فإن و المنصات بسهولة و يسر و لضمان قدرتكم على دخول هذه المواقع 

 2و لغاية الساعة صباحا  10من الساعة باالتصال المباشر خالل أيام األسبوع باإلجابة على رسائلكم اإللكترونية أو إرشادكم 

 ظهرا.

 

و لكنه لن يتم رصد أي درجات على الواجبات أو  الطالب على االلتحاق ببرنامج التعليم عن بعديرجى العلم بأننا نشجع 

 في بداية العام الدراسيتسهيل انتقال الطالب لصفوفهم الجديدة و لكن الهدف منها هو يتمها الطالب التي  لتعييناتا

 2020 – 2021. 

 

 و مدرستنا.ألبناءكم/بناتكم لجهودكم و دعمكم كل الشكر و التقدير لكم أولياء األمور 

 

 ية.بدوام األمن و العافتمنياتنا لكم 

 

 

 ،مع خالص تحياتي

 

 جون وينجارد

 مديرة قسم االحتياجات الخاصة

 


