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Distance Learning Plan 2020-2021

Dear parents, 

In continuation of the school’s efforts to plan for a successful 

academic year, the school has set forth a preliminary plan that 

outlines the main steps that are currently ongoing. Please take a 

moment to go through the plan. It is essential that all members of 

the school community are aligned when it comes to planning for the 

coming phase.
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Due to the uncertainty of the current global health situation, the school and all of its 

staff and faculty members are getting ready to handle all the possible scenarios. While 

we will await the final decision of the Ministry of Education regarding the setup of the 

next academic year, there are two proposed scenarios to the learning plan;

In both cases, the school is taking all the necessary measures to ensure that students 

receive a positive learning experience, all while taking all the health and safety 

precautions. The following steps outline the school’s preliminary plan. 

The Ministry allows students 
to attend school from campus 
according to a rotating 
schedule (Blended learning)P
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Schools continue the teaching 
and learning process remotely 
until further notice.
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Phase 1 – During the summer and before the beginning of the new 

academic year  (Planning, Development, and Trials )
This phase is allocated to,

1. Planning and organizing the curriculum content that will be used in the coming academic year including 

recorded lessons, interactive assessments, and activities. 

2. Training staff members on the use of digital tools to create and record instructional content in an 

interactive approach suitable for E-learning.

3. Updating the school’s online learning platform

4. Training staff members on the use of the updated platform and on creating and managing live classes.

5. Creating a skills-based summer program for English and Mathematics. This phase will be considered as 

a trial period before the coming academic year. Dates and details of the summer program will be 
announced on the school website soon.

6. Identifying the roles, responsibilities, and communication channels of all the members involved in the 
E-learning process through Teacher, Parent, and Student manuals and handbooks. 
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Phase 2 – During the Academic year (Remote Teaching and Learning )

1. E-learning, or remote teaching and learning, will be applied throughout the academic year according to 

a schedule similar to that of a normal school day.

2. Weekly plans with clear instructions will be posted on the school website for students in every subject. 

3. The school will carry out the teaching and learning process on the school’s learning platform through a 

combination of synchronous and asynchronous teaching models (Recorded material + Live Classes).
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To give you a better idea of what the plan will look like when it is 

applied, please refer to the below chart 
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Preparing  
material
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post online 

assessments
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The following steps will take place on a continuous basis, for every 

lesson in every subject. 

Step 1. The teacher will upload the learning material which will include recorded videos and/or 

documents, along with detailed instructions explaining what is required from the students.

Step 2. The teacher will upload the interactive worksheets and assessments related to the lesson, along 

with detailed instructions explaining what is required from the students.

Step 3. Students will attend a Live Class with their teachers according to a weekly schedule that the 

school will create. Live classes will be used to provide feedback to students regarding the material they 

learned, to answer any questions students may have, and/or to do group practice with the teacher and 

classmates. 
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Please note that the school website https://online.olsmaadi-eg.com

is the only official communication channel between students, 

parents, and the school. 

To communicate with the school, please email us on

ols@olsmaadi-eg.com

it@olsmaadi-eg.com

contact.us@olsmaadi-eg.com

contact.us@oroubaschools.edu.eg

https://online.olsmaadi-eg.com/
mailto:ols@olsmaadi-eg.com
mailto:it@olsmaadi-eg.com
mailto:contact.us@olsmaadi-eg.com
mailto:contact.us@oroubaschools.edu.eg
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Why are we requesting an update to your data and contact information?

In order to be able to utilize the learning platform to its maximum potential, and in turn communicate 

effectively with students and parents, we need to have an accurate database of all students’ information. 

This will ensure that we can reach our students easily, and they can also reach us through the school’s 

official learning platform

What happens if you do not update your data and contact information?
This could affect our ability to communicate effectively with you and your child, which may have negative 

implications on the child’s learning experience especially during the coming phase of E-learning. 

To update your contact information, please fill out this form 

https://olsmaadi-eg.com/pif/

https://olsmaadi-eg.com/pif/
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2021-2020خطة التعلم عن ُبعد للسنة الدراسية القادمة 

:السادة أولياء األمور 

 ملجهودات املدرسة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحضير للس
ً
نة الدراسية استكماال

 بأهمية التواصل املستمر بين جميع األطراف من املد, املقبلة
ً
رسين واإلدارة و إيمانا

قامت إدارة املدرسة بوضع مخطط تمهيدي يستعرض, وطالب وأولياء األمور  

دة  العام الخطوات األساسية التي يتم اتخاذها لضمان عملية تعليمية عالية الجو 

.2021-2020الدراس ي املقبل 



2021-2020خطة التعلم عن ُبعد للسنة الدراسية القادمة 

في حالة سماح الوزارة لرجوع 
زئي الدراسة في املدارس بشكل ج
 لجدول أسبوعي مخفف

ً
وفقا

الثانياالحتمال 

عدم رجوع الطالب للدراسة 

علم بشكل طبيعي واستمرار الت

عن بعد إلى حين إشعار أخر 

االحتمال األول 

يناريوهات في ظل الظروف الحالية وعدم إستقرار الحالة العامة، تستعد إدارة املدرسة واملعلمين لجميع الس

,املحتملة والتي تتمثل في

:ية في كلتا الحالتين، تقوم إدارة املدرسة باتخاذ كل اإلجراءات واالحتياطات من خالل الخطوات اآلت
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خالل فترة الصيف و قبل بداية العام الدراس ي-املرحلة األولى 

Planning, Development, and Trials-التحضير و التطوير والتجربة
يبات و التقييمات يعمل املدرسين على تحضير املحتوى الذي سوف يتم تسجيله للسنة الدراسية الجديدة و مرفق به جميع التدر 1.

.و الواجبات واألنشطة الخاصة باملوضوعات التي سوف يتم تسجيلها و تدريسها

وى بشكل يناسب التدريب على كيفية استخدام االدوات االلكترونية العداد وتسجيل الدروس و املحتوى التعليمي وتقديم املحت2.
.التعليم عن ُبعد

.تطوير منصة التعلم عن ُبعد 3.

.تدريب املدرسين على استخدام املنصة االلكترونية للتعلم عن ُبعد و على عمل حصص مباشرة 4.

دء البرنامج يتم االعالن عن ميعاد ب.. عمل برنامج صيفي تعليمي و يعتبر كمرحلة تجريبية قبل بداية العام الدراس ي القادم 5.
.الصيفي على املوقع اإللكتروني للمدرسة قبل بدايته بفترة ويكون التركيز على تنمية مهارات الطالب 

ية سوف وضع وتحديد أدوار كل من املدرسة والطالب وأولياء األمور في خالل فترة التعلم عن ُبعد من خالل كتيبات إرشاد. 6.
.ترسلها إدارة املدرسة مع توضيح آلية التواصل مع املدرسة 
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تطبيق التعلم عن بعد مع بداية العام الدراس ي–املرحلة الثانية 

Remote Teaching and Learning

 لجدول ثابت مماثل لجدول اليوم الدراس ي الطب1.
ً
.يعي  يطبق التعلم عن ُبعد خالل العام الدراس ي وفقا

.سوف يتم وضع خطط أسبوعية للطالب مع إرشادات واضحة في كل مادة 2.

جلة و تتبع املدرسة نموذج مزدوج يجمع بين التعلم املتزامن والغير متزامن  من خالل الفيديوهات املس3.
.الحصص املباشرة من خالل منصة املدرسة 
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تطبيق التعلم عن بعد مع بداية العام الدراس ي–املرحلة الثانية 

Remote Teaching and Learning

في  كل املواد سوف يتم تنزيل خطط أسبوعية للطالب مع إرشادات واضحة في كل مادة 

درس سيتم تدريسه/ تطبق هذه الخطوات على كل موضوع 

ملطلوب من رفع املحتوى الذي تم تحضيره من فيديوهات مسجلة للدروس املقررة مع إرشادات مفصلة و واضحة لكل ا: الخطوة األولى 

الطالب

فصلة و واضحة رفع التدريبات و التقييمات و الواجبات و االنشطه التفاعلية الخاصة بالدروس املقررة مع إرشادات م: الخطوة الثانية 

لكل املطلوب من الطالب

ألسئلة عمل حصص مباشرة في مواعيد محددة حسب الجدول الذي سوف يتم تحضيره للشرح املفصل والرد على ا: الخطوة الثالثة 

واالستفسارات
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درسبرجاء العلم بأن منصة املدرسة هي وسيلة التواصل األساسية بين الطالب وامل

https://online.olsmaadi-eg.com

Email :

ols@olsmaadi-eg.com

it@olsmaadi-eg.com

contact.us@olsmaadi-eg.com

contact.us@oroubaschools.edu.eg

https://online.olsmaadi-eg.com/
mailto:ols@olsmaadi-eg.com
mailto:it@olsmaadi-eg.com
mailto:contact.us@oroubaschools.edu.eg
mailto:contact.us@oroubaschools.edu.eg
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ملاذا نطلب منك تحديث بياناتك؟
تمكن من إدارة حتى ن( مثل االسم والعنوان والبريد اإللكتروني واألخوة والحالة األسرية)نحن نطلب البيانات الشخصية 

التي شخصية ترتبط جميع البيانات ال. حساب الطالب بشكل صحيح وتوفير أفضل مستوى لخدمة تعليمية من أجلك
 بغرٍض معين مثل، طلب الوصول إلى قاعدة بيانات املحتوى األكاديمي لدينا أو طلب محنطلبها 

ً
توى الويب لدينا مباشرة

(.  مثل رسالة إخبارية، دراسة حالة، أخوة ، إلخ)

ماذا يحدث إذا لم تقدم اإلجابة؟
ؤدي في النهاية إذا لم نتمكن من تحديث معلوماتك، فقد يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لخدماتنا في املستقبل، مما ي

.إلى انخفاض معدل االستفادة من حساب الطالب 

رابط تحديث البيانات 
إضغط على الرابط التالي حتى تتمكن من تحديث كافة بيانات الطالب

https://olsmaadi-eg.com/pif/

https://olsmaadi-eg.com/pif/


المغادي   ات  ب  ة  لغ  مدارس العروب 
2020-2019


