
 

 
30 July 2020 

 

Virginia International Private School (VIPS) Re-opening Model 2020-2021 
 
Dear VIPS Parents, 
 
Assalamu alaikum. On behalf of our learning community at Virginia International Private School, I              
hope you and yours are keeping well, you will have a blessed Eid Al Adha, and that you will be well                     
informed as well as well prepared for the 2020-2021 school year. 
 
First and foremost, we have set out to ensure that our students’ and stakeholders’ health, safety,                
and well-being are of the utmost importance and catered to seriously, sensibly, and strategically.              
Therefore, as we start the new academic year, we will implement a ‘Hybrid’ model which offers our                 
students and families various options to best meet their needs and circumstances – either via face to                 
face (FTF) learning, Distance Learning (DL), or a combination of both (hybrid).  
 
As parents have the option to send their child(ren) on campus for face to face (FTF) learning, they                  
can also opt to learn off campus via Distance Learning (DL). In either case, we are offering high                  
quality educational opportunities in a safe environment for our students and families.  
 
VIPS is pleased to announce that we will be expanding our current Chromebook Pilot Initiative (Gr.                
10) across grades 1 to 11 with all students in these grades being offered their own Chromebook. In                  
line with our Digital Strategy, we are confident that the implementation of our 1:1 Chromebook               
initiative across grades 1 to 11, along with our core values, will equip our students with the                 
knowledge, skills and understanding to learn and succeed in our 21st century environment.  
 
The overview of our hybrid model offer the following options for families and is as follows: 
 
Grades On Campus  

FTF (Face to Face) Learning 
Off Campus  

DL (Distance Learning)  
KG1 
KG2 
Gr. 1 

Daily  
 
2 Groups – Group A and Group B 
 
Group A – half day with Class Teacher and then half day 
with Specialist Teachers (Arabic, Islamic Studies, ICT, etc.) 
 
Group B - half day with Specialist Teachers (such as 
Arabic, Islamic Studies, ICT, etc.) and then half day with 
Class Teacher 

Daily 
 
Virginia Distance Learning 
(VDL) program 2020-2021 

Grades  
2 to 11 

Alternating Days 
 
2 Groups – Group A and Group B 
 
Group A – FTF learning on alternating days over two 
weeks (Sun., Tues., Thur., Mon., Wed.…) 
 
Group B – FTF learning on alternating days over two 
weeks (Mon., Wed., Sun., Tues., Thur.…) 

Daily 
 
Virginia Distance Learning 
(VDL) program 2020-2021 



 

 
 
In addition to the overview of our hybrid model, kindly note the following key documents to keep                 
you and your child(ren) well informed as well as well prepared for the school year: 
 

● Parents Guide to School Reopening 
● Reopening FAQS For Schools  
● Private Schools Reopening Policies and Guidelines  
● ADEK Survey Results – VIPS 
● VIPS Distance Learning Evaluation (DLE) Report 

 
In preparation for the new school year and all throughout the year, we will continuously keep you                 
updated and informed with our school’s journey, as we go from strength to strength. Should you                
have any questions or need further information, feel free to contact us accordingly.  
 

Executive Principal, Mr. Daniel Bokelman - principal@virginiaschool.ae 
Vice Principal, Mr. Ryan Sargeant – viceprincipal@virginiaschool.ae 
Head of HR, Mr. Khaled Al Arid – Khaled.arid@virginiaschool.ae  

 
All the best and stay safe.  
 
 
Mr. Daniel Bokelman 
 

https://drive.google.com/file/d/1c0pIIjTKD2moNBD-4j__7kUleGQxY54D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SldVK8tj_D9ULyYeYP1Sj3APTzHbrS52/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnJw_U-PXWKuTcrtkntse3aL_ClM89pb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D7w6k6D8dTppp301MUCNpNOUu5GUzWHf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CkN3qlPxev8G6S43C6qO-95EKSklNbZL/view?usp=sharing
mailto:principal@virginiaschool.ae
mailto:viceprincipal@virginiaschool.ae
mailto:Khaled.arid@virginiaschool.ae


 

 الخمیس 30 یولیو 2020
 

 
 نماذج  مدرسة فرجینیا للعودة إلى المدرسة للعام الدراسي 2020 - 2021

 
  السادة أولیاء أمور طالب مدرسة فرجینیا الكرام،

 
 تحیة طیبة وبعد،،،

 السالم علیكم نیابة عن مدرستنا مدرسة فرجینیا الدولیة الخاصة ، آمل أن تصلكم هذه الرسالة وأنتم وأسركم بأتم الصحة والعافیة، كما أتمنى لكم
 عید أضحى مبارك، وآمل أن تكونوا مستعدین للعام الدراسي القادم 2021-2020.

 
 نود أن نعلمكم أننا نعمل على ضمان صحة وسالمة مجتمعنا المدرسي وخاصة طالبنا، كما ونود أن نؤكد لكم أن سالمة الجمیع ذات أهمیة

 قصوى ونأخذها على محمل الجد ونعمل بشكل استراتیجي لضمان ذلك.
 مع بدء العام الدراسي الجدید سنطبق نموذجًا "هجینًا" یوفر لطالبنا وأسرهم خیارات مختلفة لتلبیة احتیاجاتهم وظروفهم على أفضل وجه، وذلك

 إما عن طریق التعلم وجهًا لوجه (FTF) أو التعلم عن بعد (DL) أو مزیج من اإلثنین.
 

 سیكون لدى أولیاء األمور خیار إرسال أطفالهم إلى المدرسة للتعلم وجهًا لوجه (FTF) كما سیتمكنون من اختیار التعلم من المنزل عبر التعلم
 عن بعد (DL)في كلتا الحالتین نحن نقدم فرصًا تعلیمیة عالیة الجودة في بیئة آمنة لطالبنا وأسرهم.

 
 كجزء من استراتیجیتنا الرقمیة وفي ضوء نجاح مشروعنا التجریبي مع الصف العاشر في 2019-2020 ، سوف نقدم لجمیع طالبنا من الصف

.(Chromebook)  من األول وحتى الصف الحادي عشر أجهزة 
 نحن واثقون من أن تنفیذ مبادرة (Chromebook) الخاصة بمدرستنا وحصول كل طالب من الصف األول إلى الصف الحادي عشر على

 جهاز خاص به باإلضافة إلى قیم مدرستنا األساسیة ستزود طالبنا بالمعرفة والمهارات للتعلم والنجاح في القرن الواحد والعشرین.
 
 

 یبین الجدول أدناه نظرة عامة على نماذجنا الهجینة وما تقدمه من خیارات لطالبنا وأولیاء أمورهم:
 التعلم في المدرسة 

(FTF) التعلم وجهًا لوجه 
 التعلم من المنزل

(DL) التعلم عن بعد 
 مرحلة الروضة
 والصف األول

 - یومیًا
 - مجموعتان: مجموعة أ و مجموعة ب

 
 - المجموعة أ - نصف یوم مع مدرس الفصل ثم النصف اآلخر من الدوام مع
 مدرس المواد األخرى (على سبیل المثال اللغة العربیة ، الدراسات اإلسالمیة،

 تكنولوجیا المعلومات إلخ...)
 

 - المجموعة ب - نصف یوم مع مدرس المواد األخرى (على سبیل المثال اللغة
 العربیة ، الدراسات اإلسالمیة ، تكنولوجیا المعلومات إلخ...) ثم النصف  اآلخر

 من الدوام مع مدرس الفصل
 

 - یومیًا
 برنامج مدرسة فرجینیا للتعلم

 عن بعد 2020 – 2021

 من الصف الثاني
 إلى الصف الحادي

 عشر

 - بالتناوب باألیام
 - مجموعتان: مجموعة أ ومجموعة ب

 
 - المجموعة أ - التعلم وجهًا لوجه (FTF) في أیام متناوبة على مدى أسبوعین

 (األحد ، الثالثاء ، الخمیس، االثنین ، األربعاء)...
 - المجموعة ب - التعلم وجهًا لوجه (FTF) في أیام متناوبة على مدى

 أسبوعین (االثنین ، األربعاء ، األحد ، الثالثاء ، الخمیس)...
 - سیتم تحدید المجموعات من قبل المدرسة وسیتم إعالم أولیاء األمور بها الحقا

 - یومیًا
 برنامج مدرسة فرجینیا للتعلم

 عن بعد 2020 – 2021

 



 

 باإلضافة إلى النظرة العامة لنموذجنا الهجین، یرجى االطالع على الوثائق الرئیسیة التالیة لتكونوا أنتم و طالبكم على اطالع واستعداد جید للسنة
 الدراسیة المقبلة:

 دلیل أولیاء األمور إلعادة فتح المدارس.•
 األسئلة الشائعة حول إعادة فتح المدارس.•
 سیاسات وإرشادات إعادة فتح المدارس الخاصة.•
 نتائج إستبیان دائرة التعلیم والمعرفة الخاص بمدرسة فرجینیا.•
 تقریر تقییم التعلم عن بعد الخاص بمدرسة فرجینیا.•

 
  بینما نستعد للعام الدراسي الجدید، سنبقیكم على اطالع دائم ومستمر مع رحلة مدرستنا وتقدمنا   من قوة إلى قوة.

 إذا كانت لدیكم أیة أسئلة أو إذا كنتم بحاجة إلى مزید من المعلومات فال تترددوا في التواصل معنا:
principal@virginiaschool.ae   المدیر التنفیذي السید دانیال بوكلمان  

viceprincipal@virginiaschool.ae نائب المدیر ، السید رایان سارجنت  
Khaled.arid@virginiaschool.ae    مدیر الموارد البشریة السید خالد العریض  

 
 أطیب التحیات،
 دانیال بوكلمان،

 المدیر التنفیذي للمدرسة

https://drive.google.com/file/d/1ktym5puf916GzTbpNSmh7LTwILn59l6-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SldVK8tj_D9ULyYeYP1Sj3APTzHbrS52/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnJw_U-PXWKuTcrtkntse3aL_ClM89pb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D7w6k6D8dTppp301MUCNpNOUu5GUzWHf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CkN3qlPxev8G6S43C6qO-95EKSklNbZL/view?usp=sharing
mailto:principal@virginiaschool.ae
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	Reopening Letter VIPS 2020
	Reopning Letter VIPS 2020 - AR

