Dear KG Climbers for the 21-22 school year,
KG is incredibly excited to get back on the rope with face-to-face learning for
the next academic year. Our data analysis shows our youngest climbers benefit from
in-school instructions, activities, and socializing. In KG, the teacher-to-student and
student-to-student dynamics are being established and school is the best place for
our smallest Climbers to flourish. The physical classroom environment and all the
students can see and explore are major components of learning and success.
In order to facilitate the best learning experience for our KG Climbers, we
strongly encourage face-to-face learning. ADEK has made policy changes that allow
us to offer 5 days a week of kindergarten with regular KG school hours of 4.5 each
day for the upcoming school year.
This means all our teachers will be teaching full classes 5 days a week.
Students who are distance learning will receive learning lesson videos. They will be
offered 2 English and 2 Math Live Zoom sessions a week with various KG teachers.
Arabic lessons will only be offered through videos as our Arabic teachers will have
full teaching loads. For online students, additional subjects such as science, art, and
PE will not be available due to teaching schedules.
Again, we strongly encourage each and every Climber to be back on the rope,
face-to-face, inside our Summit School. The environment is clean, safe, and we will
take very good care of your children.
ADEK policy mandates that we offer distance learning to KG, though we don’t
recommend it. If you choose distance learning for your KG students, please let us
know by August 1, 2021. You can send your request to registrar@summitschool.ae
If we do not get a request for online learning we will place your child in a face-to-face
learning class with one of our talented teachers and teaching assistants.
Thank you all and have a lovely summer.
Respectfully,

Kimberly Barker
KG Coordinator

أعزائي متسلقي قسم الروضة للعام الدراسي ، 22-21

نحن في قسم الروضة متحمسون للغاية للعودة إلى التسلق خالل رحلة التعلم وج ًها لوجه للعام الدراسي المقبل .يُظهر
تحليل البيانات لدينا أن صغار المتسلقين لدينا يستفيدون من التعليمات واألنشطة والتواصل االجتماعي داخل المدرسة
بشكل أفضل .في رياض األطفال  ،يتم التفاعل بين المعلم والطالب وبين الطلبة بعضهم ببعض والمدرسة هي أفضل مكان
لتطوير نمو أصغر المتسلقين لدينا .تعد بيئة الفصل الدراسي الفعلية وجميع الطالب الذين يمكنهم رؤيتها واستكشافها من
المكونات الرئيسية للتعلم والنجاح.
من أجل تقديم أفضل تجربة تعليمية لمتسلقي رياض األطفال لدينا ،نشجع بشدة على أهمية التعلم وج ًها لوجه .أجرت
دائرة التعليم والمعرفة تغييرات في السياسة التي تسمح لنا بتقديم  5أيام في األسبوع من رياض األطفال مع  4.5ساعات
دراسية منتظمة في رياض األطفال كل يوم للعام الدراسي القادم.
هذا يعني أن جميع مدرسينا سيقومون بتدريس حصص دراسية كاملة  5أيام في األسبوع .سيتلقى الطالب الذين يتعلمون
عن بعد مقاطع فيديو للدروس التعليمية .سيتم تقديم جلستين للغة اإلنجليزية وجلستين للرياضيات  Live Zoomأسبوعيًا
مع مختلف معلمي رياض األطفال .سيتم تقديم دروس اللغة العربية فقط من خالل مقاطع الفيديو حيث سيكون لمعلمي
اللغة العربية لدينا أعباء تدريس كاملة .بالنسبة للطالب الذين اختاروا الدراسة عن بعد  ،لن تتوفر مواد إضافية مثل العلوم
والفنون والرياضة البدنية بسبب جداول التدريس المزدحمة.
مرة أخرى  ،نشجع بشدة كل متسلق على العودة إلى الحبل  ،وجها ً لوجه  ،داخل مدرسة القمة الدولية .البيئة نظيفة وآمنة
وسنعتني بأطفالك جيدًا.
تسمح سياسة دائرة التعليم والمعرفة على أن نقدم خيار التعلم عن بعد لرياض األطفال  ،على الرغم من أننا ال نوصي
بذلك .إذا اخترت التعلم عن بعد لطالب رياض األطفال  ،فيرجى إخبارنا بحلول  1أغسطس  .2021يمكنك إرسال طلبك
إلى  registrar@summitschool.aeإذا لم يصلنا طلبك للتعلم عن بعد  ،فسنضع طفلك في فصل صف دراسي مع
أحد المعلمين الموهوبين ومساعدي التدريس لدينا.
شكرا لكم جميعا ونتمنى لك صيفًا ممت ًعا.

مع احترامي،

كيمبرلي باركر
منسقة قسم رياض األطفال

