Latifa School for Girls
Primary Section

Home – School Partnership for
Distance Learning
______________________________

A partnership between the student, the parent
and the school.
This home-school partnership document explains:





The school’s aims and values
The responsibilities of the school to its students
The responsibility of each student
The responsibility of parents

At Latifa School for Girls we are respectful,
we aim to do our best and we are proud of our achievements

As a student at Latifa School I will do my best to:

Essential
Practice

Attitude,
Behaviour
and Effort

Learning

Communication
and
Support

Opportunities
and
Achievements








Attend Distance Learning every day
Attend/ register on time
Attend lessons on time
Make sure I am up, dressed and ready for learning
Make sure I have the right equipment for my lessons
Follow our guidelines about being and staying safe on line and ensure I
report any issues to my teacher/s

Follow the Golden Rules and values:
 Be gentle
 Be kind and helpful
 Listen
 Be honest
 Work hard and not waste learning time
 Look after property and take care of the things I use in
school/Distance Learning
 Respect everyone
 Be organised and independent
 Be responsible and think carefully about my actions
 Value my culture and traditions and respect the culture of others






Try my best at all times
Complete all my home learning work and upload it on time
Use my seesaw diary to record information and get it signed every day
Use and improve my Learning to Learning skills
Safely use ICT and the Internet and follow my teacher’s instructions








Let my teachers know about my achievements or worries
Give school letters to my parents/carer and return reply slips promptly
Tell a teacher if I feel sad, sick, hurt or bullied, including cyber bullying
Ask a teacher if I have a problem and I need help
Be a good friend and help others
Share my views with the Student Council to help improve the school

 Make the best possible use of my learning opportunities during Distance
Learning
 Be proud of my achievements and recognise the achievements of others
 Try new experiences e.g. join a new club, try new foods, make new
friends, adapt to Distance Learning
 Take sensible risks and not be afraid to make mistakes

Signature: ___________________________ Class: ________ Date: __________

Our students are most successful when their parents or carers:

Essential
Practice

Attitude,
Behaviour
and Effort







Ensure their daughter attends Distance Learning school every day
Ensures she is up, dressed and is ready for her learning each day
Plan family holidays within the school breaks
Contact the school as soon as possible about any absences
Ensure their daughter has adequate sleep and has a healthy
breakfast
 Provide their daughter with the correct school equipment, including
access to an internet connection and an appropriate, quiet place to
work at home.

 Encourage their daughter to follow the school rules and values
 Promote positive behaviour and support the school with regard to
rules and behaviour policies
 Encourage their daughter to respect all adults and students
 Encourage their daughter to be organised and independent
 Support the school in promoting the culture and traditions of the UAE
and respecting other cultures

Learning

 Show an interest in their daughter’s home learning, supporting her
appropriately as necessary
 Encourage their daughter to do her best at all times
 Encourage their daughter to follow the home-learning guidance and
complete work on time
 Provide a quiet area and a computer to complete home-learning
 Check home learning daily, checking her Seesaw account for
communication from the teachers.
 Support the school’s ICT e-safety policy and ensure safe ICT use at
home

Communication
and
Support

 Keep in regular contact with the school and follow advice regarding
academic and social matters
 Request an appointment to discuss any matter of concern that may
be affecting their daughter at school
 Attend parent meetings and other events on Zoom
 Read and respond to phone calls, school letters, SMS and other
communication
 Provide feedback to assist in school improvement

Opportunities
and
Achievements

 Encourage their daughter to make full use of all the opportunities
offered at school
 Attend school events to celebrate their daughter’s achievements

Student progress is best when our staff:

Essential
Practice

 Promote the highest possible levels of attendance
 Monitor attendance and punctuality and inform parents of any issues
 Check equipment is correct and inform students and parents if we
have any concerns





Attitude,
Behaviour
and Effort

Teach and encourage students to follow the school rules and values
Encourage respect, consideration and support for others
Encourage students to be organised and independent
Ensure safety and do not tolerate bullying, including cyber bullying, as
per policy
 Follow the school behaviour and rewards system in a fair and
consistent way
 Encourage students to reach their full potential
 Promote the culture and traditions of the UAE and encourage respect
for other cultures

Learning

 Plan, prepare and teach effective and creative lessons that develop
skills for life
 Plan modified activities that motivate and challenge all students using
a variety of teaching methods support on and off screen learning
 Set, mark and monitor home- learning following school policies
 Provide constructive and timely feedback for students
 Use learning targets to support student learning and motivation
 Educate and promote the safe use of ICT and the Internet by following
school policies

Communication
and
Support

Opportunities
and
Achievements






Encourage pupils to share concerns and take appropriate action
Offer students guidance and support
Inform parents/carers about achievements or concerns
Communicate professionally and regularly through diaries, reports,
phone calls, SMS and newsletters
 Deal with parent concerns and communications promptly and
effectively
 Help pupils to reach their full potential and regularly discuss and
review how to achieve it
 Recognise and celebrate student effort, behaviour and achievement

مدرسة لطيفة للبنات
المرحلة االبتدائية

االتفاقية المنزلية المدرسية
للتعلم عن بُعد
_______________________________

التعاون ما بين الطالبات ،وأولياء األمور،
والمدرسة
توضح هذه االتفاقية:





األهداف والقيم المدرسية
مسؤولية المدرسة تجاه طالباتها
مسؤولية الطالبات
مسؤولية األهل

شعارنا في مدرسة لطيفة للبنات هو احترام اآلخرين،
لذا نعمل جاهدين على تقديم األفضل ونفخر بإنجازاتنا

كطالبة بمدرسة لطيفة سأبذل قصارى جهدي وأقوم بـ:

المعايير
األساسية

سياسة
السلوك

التعلــــم

التواصل
والدعم

الفرص
واالنجازات








حضور حصص التعلم عن بُعد يوميًا
الحضور /التسجيل في الموعد المحدد
حضور الحصص الدراسية في الوقت المحدد
التأكد من أنني قد استيقظت وأصبحت جاهزة ومستعدة للتعلم
التأكد من إحضار األدوات المدرسية الصحيحة الالزمة للحصص الدراسية.
اتباع ارشاداتنا فيما يتعلق بالمحافظة على السالمة أثناء استخدام اإلنترنت والتأكد من إبالغ معلمتي
بأي مشكلة

اتباع قوانين المدرسة الذهبية وقيمها
 أن اكون لطيفة
 أن اكون طيبة ومتعاونة
 أن أصغي
 أن اكون صادقة
 أن أعمل بجد وال أضيع الوقت المتاح للتعلم
 أن أحافظ على الممتلكات وأعتني بالموارد المدرسية التي أستخدمها أثناء الدراسة  /التعلم عن بُعد
 أن أحترم الجميع
 أن أكون منظمة وأن أعتمد على نفسي
 أن أتحمل المسؤولية وأفكر ملياً قبل اتخاذ قراراتي
 أن أحرص على تقدير ثقافة وتقاليد دولة اإلمارات العربية المتحدة وأن أظهر احترامي للثقافات
األخرى






أن أبذل قصارى جهدي في األوقات جميعها
أن استكمال أعمال الدراسة المنزلية وتحميلها في الوقت المحدد
أن استخدم مفكرة برنامج " " seesawلكتابة المعلومات وتوقيعها يومياً
أن أستخدم مهارات تعليمي وأقوم بتطوريها
أن اتبع سياسة األمان الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتصفح شبكة االنترنت وأن
أحرص على اتباع تعليمات معلمتي




أن أعلم معلماتي بإنجازاتي أو بما يقلقني
أن أسلم الرسائل المدرسية ألهلي/المسؤول عن رعايتي ،وأعيد الورقة الموقعة إلى المدرسة في
الوقت المحدد.
أن أبلغ المعلمة مباشرة في حال شعرت بالحزن أو بالمرض ،أو جرحت ،أو في حال تعرضت
للمضايقة أو اإلزعاج من قبل اآلخرين متضمناً المضايقات اإلليكترونية.
أن أطلب مساعدة معلمتي في حال مواجهتي أي مشكلة وعندما احتاج للمساعدة
أن أكون صديقة جيدة وأساعد اآلخرين
أن أشارك آرائي وأفكاري مع طالبات مجلس المدرسة ألساعد في تطوير مدرستي





أن أستفيد من جميع فرص التعلم المتاحة لي من خالل التعلم عن بُعد
إنجازات األخرين
أن أفخر بإنجازاتي
أن أحاول تجربة أشياء جديدة ،مثل االنضمام إلى نادي جديد أو تجربة نوع جديد من الطعام أو
اكتساب أصدقاء جدد والتأقلم مع عملية التعلم عن بُعد
أن أكون أكثر جرأة وال أخشى ارتكاب األخطاء








التوقيع__________________________ :

الصف______________ :

التاريخ_______/ ___ / ___ :

تصبح طالباتنا أكثر نجاح ًا عندما يقوم ولي األمر أو المسؤول على رعايتهن بـ:

المعايير
األساسية

سياسة
السلوك

التعلــــم












تشجيع ابنتي على إتباع قوانين المدرسة وقيمها
تشجيع ابنتي على اعتماد السلوك الصحيح وتقديم الدعم الالزم للمدرسة بخصوص سياسة المدرسة
للقوانين والسلوك
تشجيع ابنتي على احترام الكبار والطالبات
تشجيع ابنتي على أن تكون منظمة وأن تقوم باالعتماد على نفسها
دعم المدرسة في تعزيز ثقافة وقيم دولة االمارات العربية المتحدة واحترام ثقافات األخرين





أُبدي اهتماماً بتعلم ابنتي في المنزل ،ودعمها بالطريقة المناسبة عند اللزوم
تشجيع ابنتي على بذل قصارى جهدها في األوقات جميعها
الحرص على التزام ابنتي باتباع التعليمات الخاصة بالدراسة المنزلية واستكمال أعمالها في الوقت
المحدد
توفير بيئة هادئة وجهاز حاسوب ،كي تتمكن ابنتي من إنجاز دراستها في المنزل
مراجعة دراسة ابنتي المنزلية بشكل يومي ،مراجعة حساب " "Seesawالخاص بها لمتابعة أي
رسالة تواصل من معلماتها.
دعم السياسة المدرسية الخاصة باالستخدام األمان لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()e-safety
والتأكد من اتباعها في المنزل










التواصل
والدعم







الفرص
واالنجازات

ضمان حضور ابنتي حصص التعلم عن بُعد كل يوم
الـتأكد من استيقاظ ابنتي وبأنها قد أصبحت جاهزة ومستعدة للتعلم
التخطيط للعطالت العائلية بما يتماشى مع العطالت المدرسية
إعالم المدرسة عن غياب ابنتي فور تمكني من ذلك
الحرص على حصول طفلتي على كفايتها من النوم وتناولها وجبة إفطار صحية
توفير األدوات المدرسية الالزمة البنتي بما في ذلك إمكانية استخدامها شبكة اإلنترنت وتوفير مكان
هادئ ومناسب لدراستها في المنزل

التواصل المستمر مع المدرسة واتباع النصائح المدرسية فيما يتعلق باألمور األكاديمية واالجتماعية
تحديد موعد مع المدرسة لمناقشة األمور التي قد تؤثر على ابنتي في المدرسة
الحرص على حضور االجتماعات والفعاليات الخاصة بأولياء األمور عبر برنامج "زووم"
قراءة الرسائل المدرسية والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل األخرى والرد على المكالمات
الهاتفية.
تقديم التغذية الراجعة للمشاركة في تطوير المدرسة

 تشجيع ابنتي على االستفادة من جميع فرص التعلم المتاحة لها في المدرسة
 حضور الفعاليات المدرسية احتفاالً بإنجازات ابنتي

تتقدم الطالبات بصورة أفضل عندما تقوم المعلمات بـ:

المعايير
األساسية

سياسة
السلوك

التعلــــم

التواصل
والدعم

 تشجيع الطالبات على تحقيق أعلى مستويات الحضور المدرسي
 متابعة حضور وغياب الطالبات والتزامهن بالمواعيد وإعالم أولياء األمر حول أية مشاكل تتعلق بهذا
األمر
 التحقق من توفر األدوات المدرسية المطلوبة وإعالم الطالبات واألهل حول أي تقصير






تعريف الطالبات بقوانين المدرسة وقيمها وتشجيعهن على اتباعها
تشجيع الطالبات على التعامل باحترام ومراعاة مشاعر زميالتهن وتقديم الدعم الالزم لهن
تشجيع الطالبات على االعتماد على أنفسهن وأن يكن منظمات
ضمان السالمة وعدم التسامح عند حدوث التنمر متضمناً المضايقات اإلليكترونية ،بناءً على سياسة
المدرسة
اتباع سياسة السلوك والمكافآت وتطبيقها بشكل عادل ومستمر
تشجيع الطالبات على تحقيق أقصى إمكاناتهن
تعزيز ثقافة وقيم دولة االمارات العربية المتحدة واحترام ثقافات األخرين




التخطيط واإلعداد والتدريس بإبداع وفاعلية بهدف تطوير مهارات الحياة لدى الطالبات
التخطيط ألنشطة معدلة مختلفة تحفز وتشجع جميع الطالبات ،باستخدام أساليب تعليمية متعددة لدعم
تعلم الطالبات أثناء استخدام الكمبيوتر ومن دونه
اتباع سياسة المدرسة عند التصحيح وتحديد أعمال الدراسة المنزلية
إمداد الطالبات بالتغذية الراجعة البناءة في الوقت المناسب
توظيف األهداف التعليمية لدعم تعليم الطالبات وتحفيزهن
تعريف الطالبات وتشجيعهن على االستخدام اآلمن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشبكة
اإلنترنت عن طريق اتباع سياسات المدرسة






تشجيع الطالبات على مشاركة ما يثير قلقهن واتخاذ اإلجراءات المناسبة في التعامل معها
تقديم التوجيه والدعم للطالبات
إبالغ األهل أو المسؤول عن رعاية الطالبات بإنجازاتهن أو أية مسائل أخرى تتعلق بهن
التواصل بحرفية في األوقات جميعها من خالل مفكرة الواجب والتقارير واالتصاالت الهاتفية
والرسائل النصية القصيرة والنشرات المدرسية
التعامل مع أي أمور تثير قلق األهل والتواصل معهم بسرعة وفاعلية












الفرص
واالنجازات

 مساعدة الطالبات للوصول إلى أقصى إمكاناتهن مع الحرص على التحاور المستمر معهن لمساعدتهن
على معرفة كيفية تحقيق هذا الهدف
 االعتراف بجهود الطالبات وإنجازاتهن وباتباعهن السلوك الجيد واالحتفال بهن

