August 25, 2021
Dear K-5 Parents,
We are excited to welcome our ALS students and parents to the 2021 - 2022 academic year. As
announced by the Ministry of Education and Ministryof Health, students in K-5 will attend school
virtually until October 30 through our platforms and virtual plans that suit the needs of our community
and IB curriculum.
Class Placements
Parents will receive teacher assignments, class information and schedules by the end of this week.
Many parents have requested their children be placed with specific teachers, however, due to the
growth of the school and large student body we can no longer accommodate parent requests. We have
used Class Creator this year to help create balanced classes. Please know the teachers are
collaborating and working together more closely than ever, so children at the same grade level in
different classes will have the same overall experience.
Getting Ready for the First Day
We are busily preparing for our first day of school on Sunday, August 29. Please continue to check your
email on Thursday, August 26 for the following information which will be sent to you in separate emails:
●

Your child’s username, password, and login instructions

●

The links to join classroom meetings and live lessons

●

Your child’s class placement

●

The weekly schedule for your child’s class. They will be similar to the sample schedules shared
below. Our start time for virtual learning will be 9:00 am every day for students. Ending times
will be 2:00 pm for KG1 and KG2 and 3:00 pm for Grades1-5.

●

There will be a balance of asynchronous and synchronous learning and time on/off screen for
KG classes while Grades 1 - 5 will have more of a synchronous schedule.

What are we using this year?

●

Zoom will be used for live classes by homeroom teachers and all specialist teachers.

●

Class Dojo will be used by all K-5 teachers to communicatewith parents.

●

Class Dojo will be the platform for all assignmentsfor KG1, KG2 and Grade 1

●

Google Classroom will be the platform for all assignments for Grades 2-5.

●

We will be using various apps, websites, and features of Google Classroom which will enhance
the virtual learning experience of students.

●

K-5 Assemblies will take place bi-weekly with a link published on Class Dojo.

●

We hope to have small group sessions at school for all classes. Details will be announced later.

First Week of School
The focus of the first week of school will be on getting to know one another and building relationships.
The complex social environment of a classroom is one in which students and teachers converse, share
experiences, and participate in activities that, together, make for engaged learning, lifelong skills and
memories. We are committed to helping our students feel connected to their learning and to each other
despite our physical distance. The start of the school year will be centered around building
relationships and to continue learning the technology so the plans for the first week will look different.
Books and Supplies

ALS teachers and administrators are preparing a package for every student that will include all of the
books and notebooks that will be used during the virtual learning period. During the teacher sessions,
students will pick up their books and get to know the teacher a little more. We will announce the date
and time at a later stage.
We kindly ask that you provide your child with the recommended school materials and supplies below.
Your child will need these supplies to be readily available while participating in online learning and
assignments.
KG1 and KG2

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Mini white board
Set of white
board markers
Board eraser
1 Bottle liquid
glue
2 Glue sticks
Colored craft
paper
1 box of pencils
1 sharpener
Erasers
1 box of colored
pencils
1 box of crayons
1 box of markers
1 pair safety
scissors
White paper
Coloured paper
Playdough
Magnets
Dice
Small objects for
counting to 20
Paintbrush
Watercolor
paints

Mini white
board
board markers
Board eraser
1 Bottle liquid
glue
2 Glue sticks
Colored craft
paper
1 box of pencils
1 sharpener
Erasers
Colored pencils
1 box of
crayons
1 box of
markers
1 pair safety
scissors
White paper
Playdough
Magnets
Colored
counters
Paintbrush
Watercolor
paints
Tempera paint
Black marker
A3 construction
paper
Ruler
Paper plates

1 box of pencils
1 pack of Faber
Castell colored
pencils
Erasers
1 or 2 sharpeners
1 small
whiteboard
1 pack of board
markers
1 board eraser
1 pair of scissors
3 big UHU Glue
Sticks
Sticky notes
1 pack of colored
paper
1 inch/ cm ruler
Colored paints
1 paintbrush
Zipper Pocket
Files ( a set of 5) in
case students
need to file their
work per subject
A4 construction
paper
Tape
Black marker
Magazine
Tracing paper

1 box of pencils
Colored pencils
Water colors
Erasers
sharpeners
1 whiteboard
pack of board
markers
board eraser
Playdough
3 big UHU Glue
Sticks
Sticky notes
1 pack of colored
and white paper
I lined writing
pad
1 inch/ cm ruler
Colored paints
1 paintbrush
3 Pocket Files
LA, Math, and
UOI
Paper plate
A3 construction
paper
Black marker
One large
cardboard (A3
size or larger)

1 box of pencils
Colored pencils
Erasers
sharpeners
1 whiteboard
board markers
board eraser
pair of scissors
3 big UHU Glue
Sticks
Sticky notes
1 pack of colored
and white paper
lined writing pad
1 inch/ cm ruler
Colored markers
A pack of A3 hard
paper
3 Pocket Files: LA,
Math, and UOI
GRADE 4 ART:
A3 sketchbook
Water color paint
Acrylic paint
A set of paint
brushes
Black marker

1 box of pencils
Colored pencils
Erasers
sharpeners
1 whiteboard
board markers
board eraser
pair of scissors
3 big UHU Glue
Sticks
Sticky notes
1 pack of colored
and white paper
lined writing pad
1 inch/ cm ruler
Colored markers
A pack of A3 hard
paper
3 Pocket Files: LA,
Math, and UOI
GRADE 5 ART:
Leaves that are
still subtle and
not too dried out
A3 Sketchbook
Water color paint
Acrylic paint
A set of paint
brushes
Black marker
Grid/graph paper

We all wish we could deliver instruction face to face with students and wish the COVID-19 situation
was different as we begin our school year. However,it is our duty to care for the well-being and safety
of all students. We look forward to welcoming back our students this year. Meanwhile, you can trust
that our amazing K-5 team of teachers and supportstaff are preparing a school year that will support
all our students socially, emotionally and academically the very best we can. Thank you for your
patience and understanding as we navigate our way through 2021-2022.

ALS Administration

األعزاء أولياء أمور طالبنا
يسعدنا الترحيب بطالبنا وبأولياء األمور في مدارس التعليم المتطور للعام الدراسي  .2022 - 2021لقد أعلنت وزارة التعليم ووزارة
الصحة أنّ طالب مرحلة الروضات والمرحلة االبتدائية (  )K-5ستكون دراستهم عن بعد حتى  30أكتوبر من خالل منصتنا وخططنا
االفتراضية والتي تتناسب مع احتياجات مجتمعنا ومناهج البكالوريا الدولية.

تحديد الفصل
سيتلقى أولياء األمور معلومات عن فصول أبنائهم وجداول الحصص بحلول نهاية هذا األسبوع .ولقد طلب العديد من أولياء األمور وضع
أطفالهم مع معلمين ومعلمات محدّدين  ،ونظرً ا لنمو المدرسة والهيئة الطالبية الكبيرة  ،لم يعد بإمكاننا تلبية طلبات أولياء األمور .لقد
استخدمنا  Class Creatorهذا العام للمساعدة في إنشاء فصول دراسية متوازنة .يُرجى معرفة أن المعلمين يتعاونون ويعملون معًا بشكل
وثيق أكثر من أي وقت مضى  ،لذلك سيكون لدى األطفال في الصف الدراسي نفسه التجربة التعلميّة اإلجمالية نفسها في الفصول األخرى.

االستعداد لليوم األول
نحن مشغولون بالتحضير لليوم األول من المدرسة يوم األحد  29أغسطس .يُرجى االستمرار في التحقق من بريدك اإللكتروني يوم الخميس
 26أغسطس للحصول على المعلومات التالية والتي سيتم إرسالها إليك في رسائل بريد إلكتروني منفصلة:
●

اسم المستخدم وكلمة المرور وإرشادات تسجيل الدخول إلى المنصة الخاصة بطفلك .

●

روابط لالنضمام إلى اجتماعات الفصول الدراسية والدروس المباشرة.

●

تحديد قسم طفلك في الصف .

●

الجدول األسبوعي لطفلك .سيكون مماثاًل للجدول الموضح أدناه  .سيكون وقت بدء التعلم االفتراضي هو  9:00صباحً ا من كل
يوم ،كما ستكون أوقات االنتهاء الساعة  2:00ظهراً لـ  KG1و  KG2و  3:00مسا ًء للصفوف . 5-1

سيكون هناك توازن في التعلم غير المتزامن والمتزامن ووقت تشغيل  /إيقاف الشاشة لصفوف رياض األطفال بينما سيكون للصفوف من 1
إلى  5جدول زمني متزامن أكثر.

ماذا نستخدم هذا العام؟
●

سيتم استخدام  Zoomللصفوف المباشرة من قبل معلمي الصفوف وجميع المعلمين المتخصصين.

●

سيتم استخدام  Class Dojoبواسطة جميع معلمي  K-5للتواصل مع أولياء األمور.

●

ستكون  Class Dojoهي المنصة المستخدمة لجميع مهام  KG1و  KG2و .Grade1

●

سيكون  Google Classroomهو النظام األساسي لجميع المهام للصفوف .5-2

●

سنستخدم العديد من التطبيقات والمواقع اإللكترونية وميزات  Google Classroomالتي ستعزز تجربة التعلم االفتراضية
للطالب.

●

ستعقد اجتماعات  K-5كل أسبوعين مع رابط منشور على .Class Dojo

●

سنعمل على عقد جلسات جماعية صغيرة في المدرسة لجميع الفصول .وسيتم اإلعالن عن التفاصيل الحقا.

األسبوع األول من المدرسة
سيكون التركيز في األسبوع األول من المدرسة على التعرف إلى بعضنا البعض وبناء العالقات .البيئة االجتماعية للفصل هي البيئة التي
يتحدث فيها الطالب والمعلمون  ،ويتبادلون الخبرات  ،ويشاركون في األنشطة التي تؤدي معًا إلى التعلم التفاعلي والمهارات والذكريات
مدى الحياة .نحن ملتزمون بمساعدة طالبنا على الشعور بالتواصل مع تعلمهم ومع بعضهم البعض على الرغم من بعدنا المادي .ستتمحور
بداية العام الدراسي حول بناء العالقات ومواصلة تعلم التكنولوجيا؛ لذلك تبدو خطة األسبوع األول مختلفة.

الكتب واللوازم
يقوم معلمو وإداريو مدارس التعليم المتطور بإعداد حزمة لكل طالب تتضمن جميع الكتب والدفاتر التي سيتم استخدامها خالل فترة التعليم
االفتراضية .خالل الجلسة مع المعلم ،سوف يتسلّم الطالب كتبهم ويتعرفون إلى المعلم أكثر .سنعلن التاريخ والوقت في مرحلة الحقة.
نرجو أن تزود طفلك بالمواد المدرسية و اللوازم الموصى بها أدناه .يحتاج طفلك إلى أن تكون هذه المستلزمات متاحة بسهولة في أثناء
المشاركة في التعلم والواجبات عبر اإلنترنت.
KG1 and KG2

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

سبورة بيضاء صغيرة
مجموعة من أقلام السبورة
البيضاء
مساحة سبورة
 1علبة من الغراء السائل
 2عصي غراء
ورق الأعمال اليدوية الملون
 1علبة أقلام الرصاص
 1مبراة
محايات
 1علبة أقلام ألوان
 1علبة أقلام crayons
 1علبة أقلام تحديد
 1مقص غير مدبب
ورق ابيض
ورقة ملونة
صلصال Playdough
صحي
مغناطيس
حجر النرد
أشياء صغيرة للعد حتى 20
فرشاة الرسم
الألوان المائية

سبورة بيضاء صغيرة
أقلام السبورة
مساحة سبورة
 1علبة من الغراء السائل
 2عصي غراء
ورق الأعمال اليدوية
الملون
 1علبة أقلام الرصاص
 1مبراة
محايات
أقلام ألوان
 1علبة أقلام
crayons
 1علبة أقلام تحديد
 1مقص غير مدبب
ورق ابيض
Playdough
صلصال صحي
مغناطيس
عدادات ملونة
فرشاة الرسم
الألوان المائية
طلاء تيمبيرا
أقلام ماركر سوداء
ورق مقوى مقاس A3
مسطرة
أطباق ورقية

 1علبة أقلام الرصاص
عبوة واحدة من أقلام الرصاص
الملونة فابر كاستل
محايات
 1أو  2مبراة
 1سبورة صغيرة
عبوة واحدة من أقلام السبورة
 1ممحاة لوحة
 1مقص مقص
 3عصي غراء  UHUكبيرة
ورق ملاحظات
 1حزمة من الورق الملون
 1مسطرة بقياس بوصة
و سم
الدهانات الملونة
 1فرشاة رسم
ملفات Zipper Pocket
(مجموعة من  )5في حالة
احتاج الطلاب إلى تقديم
عملهم لكل مادة
ورق مقوى مقاس A4
شريط لاصق
ماركر سوداء
مجلة
ورق الشفاف

 1علبة أقلام الرصاص
أقلام ملونة
ألوان مائية
محايات
برايات
 1سبورة بيضاء
حزمة من أقلام السبورة
مساحة سبورة
صلصال Playdough
صحي
 3عصي غراء  UHUكبيرة
ورق ملاحظات
عبوة واحدة من الورق
الملون والأبيض
لوح الكتابة المسطر
 1مسطرة بقياس بوصة
و سم
طلاء الملونة
 1فرشاة رسم
 3ملفات الجيب لمواد
 LAو  Mathو UOI
أطباق ورقية
ورق مقوى مقاس A3
ماركر سوداء
كرتون واحد كبير (مقاس
 A3أو أكبر)

 1علبة أقلام الرصاص
أقلام ملونة
محايات
برايات
 1سبورة بيضاء
أقلام السبورة
مساحة سبورة
مقص
 3عصي غراء  UHUكبيرة
ورق ملاحظات
عبوة واحدة من الورق الملون
والأبيض
لوحة الكتابة المسطر
 1مسطرة بقياس بوصة و سم
أقلام ماركر ملونة
حزمة من الورق المقوى
مقاس A3
 3ملفات جيب لمواد  LAو
 Mathو UOI
مادة الفنون الصف :4
 A3كراسة الرسم
ألوان مائية
طلاء أكريليك
مجموعة من فرش التلوين
ماركر سوداء

 1علبة أقلام الرصاص
أقلام ملونة
محايات
برايات
 1سبورة بيضاء
أقلام السبورة
مساحة سبورة
مقص
 3عصي غراء  UHUكبيرة
ورق ملاحظات
عبوة واحدة من الورق الملون
والأبيض
لوحة الكتابة المسطر
 1مسطرة بقياس بوصة و سم
أقلام ماركر ملونة
حزمة من الورق المقوى
مقاس A3
 3ملفات جيب لمواد  LAو
 Mathو UOI
مادة الفنون الصف :5
أوراق الأشجار التي لا تزال
جدا
رقيقة وغير جافة ً
 A3كراسة الرسم
ألوان مائية
طلاء أكريليك
مجموعة من فرش التلوين
ماركر سوداء
ورق الرسم البياني

نتمنى جميعًا أن نتمكن من تقديم التعليمات وجهًا لوجه مع الطالب ،ونتمنى أن يكون وضع  COVID-19مختل ًفا عندما نبدأ العام الدراسي.
ومع ذلك ،من واجبنا االهتمام بصحة وسالمة جميع الطالب وأعضاء المجتمع المدرسي .نتطلع إلى الترحيب بعودة طالبنا هذا العام .وفي
الوقت نفسه ،يمكنكم أن تثقوا في أن فريق  K-5المذهل من المعلمين وموظفي الدعم يعدّون عامًا دراسيًا واعِ ًدا ،وسيدعمون جميع طالبنا
اجتماعيًا وعاطفيًا وأكاديميًا بأفضل األساليب والطرق .نشكركم على صبركم وتفهمكم ونحن نبحر في طريقنا خالل .2022-2021

إدارة مدارس التعليم المتطور

