May 6th, 2020
PARENTS’ SURVEY FEEDBACK-VIRTUAL ONLINE LEARNING
Thank you for providing vital feedback on our virtual learning at Ajial Bilingual School. Your opinions and
comments will help us to develop online learning for the current situation and possible future
applications.
Some of the common themes that we noticed from your feedback were:

1. WIFI strength/Internet issues
2. The need for teacher training in online learning
3. Accessing MS Teams via a link-Elementary
1. WIFI strength/Internet issues: For our teachers, we have addressed the issue in our teacher
accommodation to strengthen the connection so teachers can work effectively.

2. The need for teacher training in online learning: Prior to the launch of online learning at Ajial
Bilingual School our teachers did the following training:
April 7, 2020-In house training
•
•
•

IT department gave documentation on MS Team classroom setup
Article with advice on online learning
Articles on the "Flipped Classroom" concept

April 9, 2020-MS TEAM Webinar and Microsoft training
•

#MSTeams Thursdays is LIVE! Join us on April 9, 2020 at 2:00 pm Dubai Time (GMT+4). - Microsoft
Webinar

•

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-video-training-4f108e54-240b4351-8084-b1089f0d21d7 - Microsoft training on MS Teams

Continual Professional Development: Intended to keep teachers updated on the almost daily
improvements being added by software providers and users to share with educators around the globe
during this crisis
May 3, 2020-Professional Development on “How to be an online teacher”
•

All Elementary and Middle/High school teachers have to read specific articles on “How to do
online learning” and supply a summary in addition, join a course on Online teaching.

Also, there is continuous ongoing training with our IT department, our IT Specialist and Curriculum
Coordinator to help teachers with setting up their virtual classrooms and any technical issues. We use
emails, WhatsApp groups, and MS Team groups to help teachers.
3. Accessing MS Teams via a link-Elementary: Our IT department has looked at different ways to
access MS Teams as a guest. Elementary teachers can use a calendar to schedule their classes
and we are still looking into easier ways for the Elementary students to access their virtual class
via MS Teams. In addition, we have the Teaching assistants who help with admitting students
into the lobby. From the first week, there is a significant decline with students mistakenly using
the link to enter the virtual class via MS Teams.
We are working to make online learning an enjoyable and interesting experience for your children.
We continue to thank you for your support and contribution to our school.

مايو 6 2020
)استبيان ألولياء األمور حول التعلم االفتراضي (التعليم االلكتروني -التعلم عن بعد عبر االنترنت
نود أن نتقدم لكم بخالص الشكر على تقديم مالحظات فعالة حول التعلم االفتراضي بمدرسة أجيال ثنائية اللغة.
ستساعدنا أراءك وتعليقاتك على تطوير التعلم االلكتروني عبر االنترنت خالل هذه الظروف االستثنائية
الحالية وأيضا ً خالل التطبيقات المستقبلية المحتملة.
بعض الموضوعات الشائعة التي تم النظر إليها طبقا ً للمالحظات التي قمتم بتقديمها وهي:
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ن
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 9أبريل  - 2020برنامج تعليم عل الويب  MS TEAMو Microsoft
ً
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https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-video-training-4f108e54-240b-4351Microsoft training on MS Teams - 8084-b1089f0d21d7

التطوير المهني المستمر :والذي يهدف إلى إبقاء المعلمين على اطالع بآخر المستجدات والتطورات اليومية التي يضيفها
موفرو البرامج والمستخدمون لمشاركتها مع المعلمين حول العالم بأكمله خالل هذه األزمة.
 3مايو  - 2020التطوير المهني حول "كيف أن تصبح معلما ً عبر اإلنترنت"
•

لقد قام كالً من معلمي المراحل االبتدائية والمتوسطة  /الثانوي بقراءة مقاالت محددة حول "كيفية القيام بالتعلم عبر
اإلنترنت" وتقديم ملخص بذلك .باإلضافة إلى االنضمام إلى دورة تدريبية حول التعليم عبر اإلنترنت.

أيضا ،هناك تدريب مستمر مع قبل قسم تكنولوجيا المعلومات لدينا ،حيث يقوم كالً من أخصائي تكنولوجيا المعلومات
ومنسقة المناهج بتقديم كامل الدعم والمساعدة للمعلمين في إعداد صفوفهم االفتراضية وأي مشكالت تقنية وفنية قد
تواجههم .نحن نستخدم رسائل البريد اإللكتروني ومجموعات  WhatsAppومجموعات  MS Teamلمساعدة المعلمين.
-3للوصول إلى  MS Teamsعبر الرابط للمرحلة االبتدائية :قد قام قسم تكنولوجيا المعلومات لدينا بدراسة طرقًا مختلفة
للوصول إلى  MS Teamsكضيف .يمكن لمعلمي المرحلة االبتدائية استخدام التقويم لجدولة صفوفهم الدراسية وما زلنا نبحث
عن طرق أسهل لطالب المرحلة االبتدائية للوصول إلى صفوفهم االفتراضية عبر  .MS Teamsباإلضافة إلى ذلك ،لدينا
المعلمات المساعدات يقومون بالمساعدة في قبول الطالب في  .lobbyمن األسبوع األول ،كان هناك انخفاض كبير حيث
يستخدم الطالب عن طريق الخطأ الرابط للدخول إلى الصف االفتراضي عبر MS Teams.
نحن نعمل على جعل التعلم عبر اإلنترنت تجربة ممتعة ومثيرة لالهتمام ألطفالك .مرة أخرى نتقدم بخالص الشكر لك على
دعمك ومساهمتك في المضي قدما ً بمدرستنا.

