
Dear Prep & Secondary Parents, 

It is a pleasure to welcome our students back to school wishing everyone a 
successful and fruitful academic year.  

Due to the reduced number of sessions, the department has decided to implement 
the world-wide acknowledged flipped-classroom approach.  

Please find hereunder, an outline of department’s plan during the academic year 
2020 – 2021. 

 Preparation: Students are going to receive weekly agenda informing them of 
what needs to be prepared, videos to be watched, texts to be read and 
questions to be answered before class.  

 In-class Instruction: Class discussions will tackle what the students had 
prepared before coming to school.  

 Assignments: Students are going to receive assignments with due dates on 
Google classroom. All assignments need to be submitted on time.  

 Tasks, Assignments, Researches & Projects: A collective note on the 
students' assignment submission regularity will be sent on Google classroom.  
This will reflect the students' commitment and will be recorded. 

 Assessment: On-going quizzes and a monthly exam will be conducted on 
Google classroom with very limited time allocated for each. All grades will be 
recorded. 
 

Wishing our dear students all the best. 

 يةو الثانو  يةاإلعداداملراحل طلبة   السادة األفاضل اولياء األمور

 حتية طيبة وبعد ،

 ان يهنئ سيادتكم ببدء العام الدراسى اجلديد . يسر قسم اللغة اإلجنليزية

 به املعرتف عكوسامل الدراسي الفصل إتباع منهاج القسم قررفقد  ، احلصص نظراً للظروف احلالية عدد الخنفاض نظرًا
 .عاملًيا

 .0202 - 0202 الدراسي العام خالل القسم خلطةإطاراً عاماً  أدناهلسيادتكم  مرفق



 مشاهدهتا بجي اليت الفيديو مقاطعمتضمنًا  ، إعداده جيب مبا أسبوعي أعمال جدول الطالب سيتلقى :التحضير• 
 .الفصل قبل عليها اإلجابة جيب اليت واألسئلة،  قراءهتا املراد النصوص ،

 .املدرسة إىل القدوم قبل الطالب أعده ما الصفية املناقشات تتناول :الفصل داخل التدريس •

 رجاء احلرص على. Google classroom على حمددة استحقاق مبواعيد مهاًما الطالب سيتلقى :الواجبات •
 .احملدد الوقت يف املهام مجيع تقدمي

املهام  الإرس الطالب ىف انتظام حول ُمجََمَعه مالحظة إرسال سيتم :المهام ، الواجبات ، األبحاث ، والمشاريع  •
كجانب تقيمى   كما جاء هبا الطالب لتزاموستم تسجيل إ ،  Google   Classroom علىاملطلوبة من الطالب 

 . أساسى لألداء

 مع Google Classroom على شهري امتحاندورية ، باإلضافة إىل  قصرية اختبارات إجراء سيتم :التقييم •
 .الدرجات مجيع تسجيل سيتمو  ،منها لكل للغاية حمدود وقت ختصيص

 وتفضلوا بقبول وافر اإلحرتام ،

 .التوفيق كل األعزاء لطالبنا مع متنياتنا
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