
 ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠
 

 أعزائنا أسرة مدارس الصحوة،
 

 أرجو أن تكونوا أنتم و أسرتكم بصحة و عافیة.
 
و بعد، عن التعلم لبدء الموافقة الصحوة مدارس منحت قد والتعلیم التربیة وزارة بأن إبالغكم سروري دواعي من لمن                     إنه

 هو ما سیكون فترة إضافیة إلى العام الدراسي المقرر أن یبدأ في األول من نوفمبر كما تم اإلعالن عنه مسبًقا.
  

یمنحنا والتعلیم التربیة وزارة من تلقیناها الذي التوجیه إن تعلُّمهم. الطلبة یستأنف أن للغایة المهم من ،تعلیمیا و تربویا                   
ُتلزمنا كما األطفال. ریاض طلبة یشمل ال القرار ولكن عشر، الثاني حتى و األول للصفوف عن التعلم في للبدء                     الموافقة
تقییم و سلیم، تخطیط وجود ظل في مناهجنا تطبیق لمتابعة محكم بشكل ًما منظَّ بعد عن التعلم یكون أن الوزارة                     توجیهات
معلمیهم من بدعم متكامل بشكل الطالب جمیع تفاعل إن الطلبة. تقدم حول المعلمین قبل من الراجعة وتغذیة ،                    دقیق

  وأسرهم هو أمر جوهري لتقدم تعلُّم الطلبة  من الناحیة األكادیمیة.
  

الطلبة و واألسر، المعلمین، سیمنح ما هو و سبتمبر ، ٦ الموافق األحد یوم للتعلم نعود أن الحالي الوقت في خطتنا                      إن
المعلمین و بعد، عن التعلم فریق و المدارس، في األقسام مدراء سیقوم التَّعلُّم. الستئناف المطلوب بالشكل لالستعداد                   الوقت
و خططنا جمیع وضع من االنتهاء تم لقد و قسم. لكل التفاصیل من المزید لتوضیح المقبلة القلیلة األیام في معكم                      بالتواصل
األمور ألولیاء اإلنترنت عبر توجیهیة لقاءات سنعقد كما الناجحة. السابقة الستراتیجیتنا كبیًرا إثراًء ستضیف                التي
الطلبة لدى یكون أن جًدا المهم من ، ممكًنا ذلك كان حیثما ألبنائكم. تقدیمه بإمكانكم الذي والدعم خططنا على                     إلطالعكم

  مكان مخصص في المنزل  یمكنِّهم من التركیز في تعلمهم عن بعد بدون أي تشتت.
  

على سنركز ، األول األسبوع خالل منتظم. تعلیم أي بدون طویلة فترة أمضوا قد طالبنا أن ندرك أن جمیًعا علینا                      یجب
الطلبة لجمیع مفصلة تعلیمیة تشخیص عملیة بإجراء مدرسونا فیهما یقوم أسبوعان ذلك یلي والجدد. الحالیین الطلبة                  توجیه
منظم روتین إلى الطلبة إعادة إلى باإلضافة ، الماضي العام مجریات من كتداعیات تعلیمیة فجوات أي وجود من                    للتحقق
قلب في هو الصحوة مدارس أسرة رفاهیة أن كما الصدد. هذا في ضرورًیا األمور أولیاء من الدعم سیكون                    ومنضبط.
نعلم لكننا و ، للتعلیم للعودة متحمسین سیكونون األعمار جمیع من الطلبة أن من یقین على نحن مجتمعنا. أجل من                      خططنا

 أیضًا أن البعض سیجد صعوبة أكثر من غیرهم في البدء.
  

األولي، التقییم من علیها حصلنا التي التعلم لمخرجات وفًقا مناهجنا تعدیل سیتم ، األولیة التقییم و التشخیص فترة مضي                     بعد
عن التعلم مع تفاعلهم ، الطلبة حضور تسجیل منا تتطلب والتعلیم التربیة وزارة توجیهات إن التعلم. وتیرة زیادة ثم من                      و
كامل. و منظم تعلیمي برنامج إنما و "إثرائیًا"، برنامجًا لیس بعد عن للتعلم برنامجنا إن منهم. المطلوبة المهام وإنجاز                     بعد،

 و على هذا النحو ، فمن الضروري أن یكون جمیع الطلبة حاضرین و مشاركین.
  

على بناًء األمر. هذا حول التوجیه من المزید بانتظار فنحن نوفمبر، ١ من ابتداًء األكادیمي العام هیكل ماهیة نعلم ال زلنا                       ما
الطلبة (یعود المدمج التعلم أشكال من شكًال نتوقع فإننا ، والتعلیم التربیة ووزارة العلیا اللجنة عن الصادرة السابقة                    القرارات



تلقینا بمجرد األمور أولیاء مع بالتواصل وسنقوم بالتناوب)، أقل وبأعداد صارمة سالمة إجراءات مع الفصول إلى                  فیه
للشهرین األولیة الفترة خالل اإلیجابیة المشاركة أن هي علیها التأكید یجب التي الرئیسیة النقطة إن اإلرشادات. من                   المزید

 اإلضافیین من التعلم عن بعد هي شرط أساسي لبدایة ناجحة للعام الدراسي الجدید.
  

مداوالت بعد مجتمعنا. في األسر من للعدید اقتصادیة تحدیات في تسبب الوباء أن جیًدا ندرك نحن ، أوسع النطاق                     على
الدراسي للعام المقررة ٪5 بنسبة الدراسیة الرسوم زیادة إلغاء األمناء مجلس قرر فقد لمجتمعنا، راسٍخ وكدعٍم                  متأنیة،
في للتعلم األولویة نضع بحیث أهدافنا تحدید وأعدنا لذلك وفًقا المدارس موازنة تقدیرات بتعدیل قمنا لقد و ،٢٠٢٠-٢٠٢١                  
غرامات أي دون شهًرا 12 مدى على التعلیم تكلفة لتوزیع شهریة سداد خطة وضعنا ، ذلك إلى باإلضافة به. نقوم ما                       كل

 لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ و ذلك لمساعدة العوائل التي تواجه صعوبة في السیولة المالیة.
  

تشمل لن كما ، ٪٥ بنسبة التخفیض شاملًة سبتمبر أوائل في التغییرات هذه تعكس التي الدراسیة الرسوم فواتیر إصدار                     سیتم
العام خالل الحق وقت في الخدمات هذه تشغیل إعادة تم إذا بها. یتصل وما التعلیمیة والرحالت والنقل، التغذیة،                    مصاریف

 الدراسي ، فسنقوم بإضافة هذه الرسوم وفًقا لما ینتفع به الطلبة فقط.
  

بدء من شهرین قبل الجودة عالي بعد عن تعلٍُّم تشغیل فسنعید النواحي. جمیع من مدارسنا في قوًیا موقًفا هذه رسالتي                      تلخص
األخرى الفواتیر بنود وتعدیل ،٪٥ بنسبة الدراسیة الرسوم زیادة إلغاء فإن ، ذلك إلى باإلضافة نوفمبر. في األكادیمي                    العام
الرسوم بسداد قمتم إذا للغایة ممتنین سنكون .جدا مناسبة بقیمة ممتازة خدمة على سیحصلون األمور أولیاء أن                   یعني

 الدراسیة بمجرد تسلم الفواتیر لدعم الصحوة في تحقیق االستقرار المالي المطلوب لدعم برامجنا التعلیمیة.
  
وتعلیم المدرسي لمجتمعنا الرفاهیة تحقیق في المتمثلة المزدوجة أهدافنا فإن ، للجائحة المستمر التأثیر من الرغم                  على
من المزید بإرسال نقوم فیما المجریات بأحدث اطالع على البقاء منكم یرجى األساس. هي تبقى عهدتنا في هم الذین                     الطلبة

 التفاصیل في األیام القادمة.
  

 مع أطیب التحیات
  

 مایكل
  
  
  
  
 

Dear Al Sahwa Community 
  
I hope that you and your families are continuing to keep well. 
  



I am delighted to inform you that the Ministry of Education has granted Al Sahwa Schools                
permission to restart remote learning. This permission is in addition to the Academic Year              
planned to start on 1st November as previously announced. 
  
Educationally, it is extremely important for our students to restart their learning. The             
guidance we have received from the Ministry of Education grants permission for grades 1-12              
inclusive, but not yet to Kindergarten students. The Ministry rightly requires our remote             
learning to be structured robustly to follow our planned curriculum with secure teacher             
planning, assessment and feedback on learner progress. It is essential for their educational             
development that all students participate fully, supported by their teachers and families. 
  
At present, the plan is for the restart to commence on Sunday 6th September. This will                
give teachers, families and students time to prepare properly for learning to recommence. In              
the next few days, all families will receive detailed communications from the relevant             
Principal, the Al Sahwa Remote Learning Taskforce and from teachers. Our plans are all in               
place and they represent a major enrichment of our already successful strategy. Online             
orientation meetings will be held for parents to brief you on our plans and the support you                 
can offer to your child(ren). Wherever possible, it is very important that students have an               
area prepared at home where they can work on their online "school" studies in an organised                
manner without distraction. 
  
We must all recognise that our students have been without structured learning for an              
extended period. In the first week, we will focus on orientation for returning and new               
students. Thereafter, there will be two weeks when our teachers will undertake detailed             
educational diagnostics with all students to ascertain learning gaps from last year, as well as               
getting students back into a structured, disciplined routine. Support from parents will be             
essential in this regard. At all times we will have the wellbeing of our community at the heart                  
of our plans. We are sure that students of all ages will be excited to restart, but we know that                    
some will find it more difficult than others to do so. 
  
After this initial diagnostic period, our curriculum will be adjusted accordingly and learning             
pace will be increased. The Ministry of Education is requiring us to monitor student              
attendance, engagement with remote learning and completion of tasks set. This remote            
learning is not an "enrichment" exercise; it is a full educational programme. As such, it is                
essential that all students participate. 
  
We still do not know the structure of the Academic Year from 1st November as we are                 
awaiting further guidance. On the basis of past announcements from the Supreme            



Committee and the Ministry of Education, we expect a form of blended learning (students              
back in classes with strict safety procedures and with reduced numbers by rotation). As soon               
as we receive more guidance, we will engage with parents accordingly. The main point to               
emphasise is that positive engagement during the initial period of two additional months of              
remote learning is a prerequisite for a successful start to the new Academic Year. 
  
More widely, we are very aware that the pandemic has caused economic challenges for              
many families in our community. After careful deliberation, in strong support of our             
community the Board of Trustees has decided to cancel the intended 5% tuition fee              
increase for the Academic Year 2020-21. We have adjusted our budgetary projections            
accordingly and redefined our goals so that we are prioritising learning at the heart of all we                 
do. In addition, to help families in cashflow difficulty we have introduced a monthly payment               
plan to spread the cost of education over 12 months with no financial penalty for 2020-21.  
  
The revised tuition fee invoices reflecting these changes will be issued early in September.              
In addition to the cancellation of the 5% tuition fee increase, we will not invoice for                
components such as catering, transport, educational trips and related. If these services do             
restart at some point during the Academic Year, we will charge accordingly for just what is                
used by students. 
  
Taken as a whole, I believe that this letter summarises a strong position at our schools. We                 
will be restarting high-quality remote learning two months early as a precursor to the              
Academic Year recommencing in November. In addition, the cancellation of the 5% tuition             
fee increase and other invoice adjustments mean that parents will receive excellent value.             
To assist Al Sahwa with the required budgetary stability to support our educational             
programmes, it will be greatly appreciated if families can pay invoices promptly once             
received. 
  
Despite the ongoing impact of the pandemic, our twin goals of the wellbeing of our               
community and the education of the children entrusted to us remain paramount. Please             
expect much more detailed information in the coming days. 
  
Kind regards 
  
Michael 
 
Michael J Chapman 
Director 
 


