
Secondary Reopening Update - Grade 11 

Distance Learning (DL)

Attn: Secondary Parents (grade 11 DL) 

RE: Secondary Reopening Update 

Date: 23.09.2020 

Dear Grade 11 DL Parents and Students, 

In response to the most recent update from ADEK and          

the local authorities concerning secondary students in       

grades 11-12, we would like to ensure our parents and          

students are well-informed about and well-prepared for       

learning. Therefore, the following information is of       

paramount importance: 

1.In US curriculum schools, such as VIPS, grades 11-12        

students have the option of learning via either our        

FTF* or DL programs of study;

2.Our grade 11 program of study is a hybrid model in          

which students learn daily, whether they have opted       

for FTF* or DL, alternating between synchronous and       

asynchronous days.

3.Grades 6-10 students will continue with Distance      

Learning (DL) until the end of the year;

*Note: Grades 11 students are permitted to come back to school          

and learn FTF  if they: 

Will be sitting for an international board examination this year,           

such as PSAT/SAT/ACT/AP; 

 Selected FTF learning in the survey; 

Meet the Health & Safety requirements of being tested negative           

for COVID-19 prior to returning to school; 

 Submitted a Health Declaration Form. 

Hence, in our efforts to provide high quality education,         

we have adjusted our DL model to better accommodate         

the well-being of our students. Please note that we will          

share a detailed overview in the coming days. A new          

timetable from 8:00am-1:00pm, which allows time for       

screen breaks and optimum learning, will be shared on         

our website and in following messages. 

For further clarification, please contact me      

(viceprincipal@virginiaschool.ae) or Ms. Reema    

(reema.abushmt@virginiaschool.ae) directly. 

Kind regards, 

Ryan Sargeant 

Vice Principal 

 إلى: أولیاء أمور طالب  الصف الحادي عشر - تعلم عن بعد.
 الموضوع: تحدیثات حول عودة الطالب إلى المدرسة

 التاریخ: 23.09.2020

 السادة  أولیاء أمور طالب  الصف الحادي عشر الذین اختاروا نموذج التعلم
 عن بعد الكرام،

 استجابة للتحدیثات األخیرة من دائرة التعلیم والمعرفة والسلطات المحلیة
 حول عودة طالب الصف الحادي عشر والثاني عشر نود أن نضمن أن جمیع
 أولیاء األمور على علم بجمیع المستجدات وجاهزیة التعلم. لذا فإن المعلومات

 التالیة ذات أهمیة قصوى:
 في المدارس التي تتبع المنهاج األمریكي مثل مدرستنا، للطالب1.

 الحق بإختیار برنامج التعلم عن بعد أو برنامج التعلم وجهًا لوجه
  برنامجنا الدراسي للصف الحادي عشر هو برنامج هجین یدرس2.

 فیه الطالب یومیًا سواء اختاروا التعلم عن بعد أو التعلم وجهًا
 لوجه بالتناوب باألیام.

 سیستمر طالب الصفوف من السادس إلى العاشر بالتعلم عن بعد3.
 حتى نهایة العام الدراسي الحالي.

 مالحظة: سُیسمح لطالب الصف الحادي عشر بالعودة إلى المدرسة في حال
 استیفاء الشروط التالیة فقط:

  إذا كانوا سیخضعون إلمتحانات دولیة على سبیل المثال-
.(PSAT ) (SAT) (ACT) (AP) 

 اختاروا التعلم وجهًا لوجه عند استكمال اإلستبیان.-
 یستوفون متطلبات الصحة والسالمة بحصولهم على فحص كوفید-

 (19) سلبي قبل العودة إلى المدرسة.
 استكملوا نموذج اإلقرار الصحي.-

 لذا و في جهودنا لتوفیر تعلیم عالي الجودة فقد قمنا بتعدیل برنامج التعلم عن
 بعد الخاص بنا (DL) لضمان سالمة طالبنا.

 یرجى مالحظة أننا سوف نشارك في األیام المقبلة على موقعنا اإللكتروني
 وفي رسائل الحقة نظرة عامة مفصلة باإلضافة إلى جدول زمني جدید من

 الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا مما سیتیح للطالب قضاء
  بعض الوقت بعیدًا عن الشاشة وسیضمن تعلم أفضل.

viceprincipal@virginiaschool.ae یرجى االتصال بي مباشرة 
reema.abushmt@virginiaschool.ae  أو باألستاذة ریما 

 ألیة استفسارات.
 أشكركم مرة أخرى على دعمكم المتواصل.

 أطیب التحیات،

 ریان سارجنت
 نائب مدیر
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