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General Questions  
 اسئلة عامة 

No. Question & Answer 
1 How can parents contact SPEA if they have any questions related to private 

schools’ delivery of distance education program? 
 
We would encourage parents to contact the schools in the first instance. For further 
questions or inquiries, please contact SPEA on: +971 6 8041444, info@spea.shj.ae  We 
are available from 8:00 AM to 3:00 PM, from Sunday to Thursday. SPEA advises 
parents to follow SPEA’s website and social media accounts for all official 
announcements @shjspea 
 

  بالمدارس متعلقة أسئلة أیة لدیھم كانت إذا الخاص للتعلیم الشارقة بھیئة االتصال األمور ألولیاء یمكن  كیف 
 ؟بعد عن  والتعلم التعلیم لبرنامج تنفیذھم یخص فیما الخاصة

 
یة استفسارات أخرى، بسرنا تواصلكم معنا حیث أوفي حال وجود  أوالً ننصحكم بضرورة التواصل مع مدارسكم 

971+ 6  ,8041444المدارس : خصصت الھیئة الرقم التالي لإلجابة على كافة االستفسارات الخاصة ب
info@spea.shj.ae   

 
 .حد لغایة یوم الخمیساألحد مساًء من یوم  3:00صباًحا لغایة  8:00یتم الرد على االستفسارات ابتداًء من الساعة 

حساباتنا الرسمیة على مواقع التواصل الموقع اإللكتروني للھیئة وكما ننصح أولیاء األمور والطلبة بمتابعة 
  shjspea@  االجتماعي لالطالع على جمیع اإلعالنات الرسمیة

 
2 Does the school closure have any impact on summer holidays? 

 
No, the dates of summer holidays remain unchanged. 
 

 موعد بدء اإلجازة الصیفیة؟ علىھل سیترتب على تعلیق الدراسة لھذه المدة تغییرات 
 

 .كال، لن یطرأ أي تغییر على موعد بدء إجازة الصیف
3 How long will Distance Learning  continue? 

 
According to the decree issued by the UAE Ministry of Education on March 30th, 2020 
Distance Learning will continue until the end of the academic year for schools which 
started in September 2019. For schools that started their academic year in April 2020, 
Distance Learning will continue until the end of the first semester 2020. 
 

 عد؟التعلیم عن بُ  ستمرإلى متى سی
 

tel:+971563771833
mailto:info@spea.shj.ae
tel:+971563771833
mailto:info@spea.shj.ae
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، ستتواصل خدمات التعلیم عن بُعد حتى 2020مارس  30بحسب التعمیم الصادر عن وزارة التربیة والتعلیم بتاریخ 
. أما المدارس التي تبدأ عامھا 2019عامھا الدراسي في سبتمبر تنھایة العام الدراسي الجاري للمدارس التي بدأ

 .التعلیم عن بُعد حتى نھایة الفصل األول، فسیتواصل فیھا 2020 الدراسي في أبریل
 

4 Can I transfer my child to another school for Term 3? 
 
No, a transfer is not permitted at this time. Schools are not currently able to assess new 
students, and are unable to offer places until the new academic year. Parents are 
encouraged to work with their schools to address any concerns they may have. Should 
parents feel that their issues are not resolved, they are able to contact SPEA’s Hotline for 
further guidance.  

 
 ھل یمكنني نقل ابني إلى مدرسة أخرى للفصل الدراسي الثالث؟

 
 
التحویل من مدرسة إلى أخرى غیر مسموح بھ في الوقت الحالي وخالل األزمة الراھنة. حیث أن المدارس ؛ الك

غیر قادرة حالیًا على تقییم الطالب الجدد، ونتأمل من أولیاء أألمور التواصل مع مدارسھم  لمعالجة أي مخاوف قد 
، یمكنھم االتصال بخط الھیئة   معھا بالشكل المطلوب لم یتم التعاملتكون لدیھم. إذا شعر أولیاء أألمور أن مشكلتھم 

 الساخن للحصول على مزید من اإلرشادات.

 
5 Do schools have hotline numbers to answer our questions about Distance 

Learning?  
 
Yes, all schools have hotline numbers to respond to parent inquiries and questions 
regarding Distance Learning.  
 

لإلجابة على أسئلتنا حول التعلم عن بعد؟ ساخنا االمدارس خط خصّصتھل   
 

بخصوص التعلم عن بعد.ألمور اسئلة أولیاء ألرد على لساخنة  خطوطاً  نعم ، جمیع المدارس خصصت  
6 When are schools expected to reopen? 

 
The current situation in the UAE and worldwide is an evolving one. In the interest of 
safeguarding the health and wellbeing of students and teachers, Distance Learning has 
been extended until the end of the current academic year. For Indian / Pakistani curricula 
schools, Distance Learning has been extended to the end of the first semester (term) 2020.  
 

 متى من المتوقع إعادة فتح المدارس؟
بیة المتحدة وحول العالم في تطور دائم. من أجل الحفاظ على صحة وسالمة  الوضع الحالي في دولة اإلمارات العر

الطالب والمعلمین ، تم تمدید التعلم عن بعد حتى نھایة العام الدراسي الحالي. وبالنسبة لمدارس المناھج الھندیة / 
 .2020الباكستانیة حتى نھایة الفصل الدراسي األول 
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School Building Physical Access 
 الدخول الى المبنى المدرسي 

7 Are schools allowed to distribute books or provide paper material to their students 
during the Distance Learning period? 
 
As per Circular No (21) of 2020 schools are currently not allowed to exchange any type 
of paper material with their students. To ensure uninterrupted delivery of Distance 
Learning , schools are expected to incorporate alternative strategies and online learning 
methods, in addition to any electronic communication tools that are accessible to 
teachers and students. 
 

 تبادل المواد الورقیة مع طلبتھا أثناء فترة التعلم عن بُعد؟ للمدرسة توزیع الكتب أوھل یمكن 
 

المتناع عن تبادل كافة أشكال المواد الورقیة مع ا المدارسیجب على كافة   2020) لعام 21حسب التعمیم رقم ( 
طلبتھا في الوقت الراھن. ولضمان استمرار سیر العملیة التعلیمیة من خالل التعلم عن بُعد، ینبغي على ھذه 

المؤسسات اتباع استراتیجیات بدیلة، تستفید من مختلف األسالیب المتوفرة للتعلم اإللكتروني والتعلم عن بُعد،  
 إلى كافة وسائل التواصل اإللكترونیة والتي یمكن للمعلمین والطلبة استخدامھا بیسر وسھولة.   باإلضافة

8 Can parents go to school to collect their children’s uniform during the Distance 
Learning  period?  
 
No, parents should not go to schools.  Collecting children’s uniform will be postponed 
until schools reopen.  
  

 ھل یمكن ألولیاء األمور زیارة المدرسة الستالم الزي المدرسي ألبنائھم؟
 

   ویتم تأجیل ذلك إلى حین استئناف العودة للمدارس.  كال، ال یمكن ألولیاء األمور والطلبة زیارة المدرسة. 
9 Can schools receive parents for a school tour? 

 
Families wishing to enroll their children in a school for the next academic year are 
currently not allowed inside the physical premises of the campus for a school tour or 
meeting. 
 

 ھل یمكن للمدارس استقبال أولیاء األمور واصطحابھم في جولة داخل المدرسة؟
 

المدارس، فیرجى العلم بأنھ ال یُسَمح للمدارس في الوقت أبنائھا في أحد في تسجیل بالنسبة للعائالت التي ترغب 
 .الحالي باستقبالكم للقیام بجولة داخل مبانیھا ومرافقھا، أو عقد لقاء مع كوادرھا في المدرسة

 
10 Will students be allowed to visit their schools to get assistance from teachers 

during the Distance Learning period? 
 
No. Students will receive teachers’ assistance remotely. 
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 ھل یُسمح للطلبة زیارة المدرسة خالل فترة التعلیم عن بُعد للحصول على دعم من  المعلمین  في بعض المواد؟
  

خالل وسائل  ال یسمح للطلبة بزیارة المدرسة خالل ھذه الفترة، ویمكنھم الحصول على مساعدة المعلمین من 
 االتصال عن بعد 

11 Are the after-school clubs, extra curricula activities or enrichment program still 
ongoing during this time? 
 
All programs that require physical presence of students will not be offered during the 
implementation of Distance Learning . However, schools should provide alternative 
online solutions to registered students.  
 

 الفترة؟ ھذه خالل المدرسة بعد  لطلبةل ) أنشطة او اندیة ( ئیةإثرا برامج تقدیم سیستمر ھل
 

توفیر حلول بدیلة عبر اإلنترنت  على المدارس. فترة التعلم عن بعدلطلبة خالل ل یةبرامج إثراءأي لن یتم تقدیم 
 للطلبة المسجلین. 

 
 

12 How can we register our children for the next academic year? 
 
Schools should provide alternative online solutions to register students online for the next 
academic year.  
 

 یمكنني تسجیل ابني للعام الدراسي الجدید؟ كیف 
 

 . للتسجیل للعام الدراسي الجدید رونیة بدیلةتعلى جمیع المدارس توفیر حلول الك
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Distance Learning  Provision  
13 Will all schools be providing Distance Learning? 

 
Yes, according to the Ministerial Decree No (229) of March 30th, 2020, schools that 
started their academic year in September, 2019 must provide Distance Learning for the 
remainder of the 2019/20 academic year. Schools that started their academic year in 
April 2020 must provide Distance Learning until the end of the first semester. 
 

 ھل ستقوم كافة المدارس بتقدیم التعلم عن بُعد؟
 

، ینبغي على 2020 مارس 30بتاریخ   )229رقم (حسب التعمیم الصادر عن وزارة التربیة والتعلیم وذلك نعم، 
مواصلة تقدیم التعلیم عن بُعد لطلبتھا حتى نھایة العام  2019عامھا الدراسي في سبتمبر تكافة المدارس التي بدأ

، فینبغي علیھا مواصلة تقدیم 2020 أبریلأما المدارس التي تبدأ عامھا الدراسي في  .2019/2020الدراسي الحالي 
 .التعلیم عن بُعد لطلبتھا حتى نھایة الفصل األول

14 If Distance Learning  is not available at my child’s school, what can be done? 
 
The UAE Ministry of Education has stated that all schools must provide Distance 
Learning during the school closure period. Please check with your school to learn how it 
plans to deliver Distance Learning.  If it is established beyond reasonable doubt that, to 
date, the school has not been delivering Distance Learning, please contact SPEA 
immediately. 
 
 

 في حال عدم توفر التعلم عن بُعد، فما اإلجراءت المتبعة؟
 

یرجى   .فیھاأفادت وزارة التربیة والتعلیم بأنھ ینبغي على كافة المدارس توفیر التعلم عن بُعد خالل فترة تعلیق العمل 
بدون إذا ثبت   .التي تدرس فیھا، للتعرف على خططھا حول توفیر التعلم عن بُعد المدرسة التواصل مباشرة مع 

 على الفور.ھیئة الشارقة للتعلیم الخاص أن المدرسة لم تقدم حتى اآلن التعلم عن بعد ، یرجى االتصال بـ شك
 
 

15 We are struggling with the implementation of Distance Learning because some of 
our students and staff don't have internet connection. What can we do? 
 
During the Distance Learning period, all Du, Etisalat and Virgin Mobile customers can 
access selected video conferencing tools (Blackboard, Zoom, Microsoft Teams) and 
schools’ websites without data charges. Operators are working to expand the list of 
available platforms and all information and updates can be found at these links: 
https://www.du.ae/distancelearning 
https://www.etisalat.ae/en/c/learning-together.jsp 
https://www.virginmobile.ae/distance-learning-school-sites 
 

https://www.du.ae/distancelearning
https://www.du.ae/distancelearning
https://www.etisalat.ae/en/c/learning-together.jsp
https://www.virginmobile.ae/distance-learning-school-sites/
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 نواجھ صعوبة في تطبیق التعلم عن بُعد، لعدم توفر اإلنترنت لبعض طلبتنا وكوادرنا، فماذا نفعل؟
 

بُعد، ستوفر شركات االتصاالت المحلیة (دو واتصاالت وفیرجین موبایل) اتصاالً مجانیاً لكافة   طیلة فترة التعلم عن
متعاملیھا بعدد من أدوات االتصال المرئیة (مثل بالك بورد، وزووم، ومایكروسوفت تیمز)، كما توفر االتصال 

یع قائمة ھذه المنصات وأدوات المجاني ببوابات التعلم اإللكترونیة للمدارس. وتعمل ھذه الشركات على توس
 .االتصال المرئي، فیرجى متابعة الروابط التالیة لالطالع على

 
https://www.du.ae/distancelearning 

together.jsp-https://www.etisalat.ae/en/c/learning 
sites-school-learning-https://www.virginmobile.ae/distance 

 
 

16 My children can’t access Distance Learning because they don't have electronic 
devices. What can I do? 
 
We recommend that you get in touch with your school and inform them.   
 

 ؟ال یستطیع أبنائي االستفادة من التعلم عن بُعد لعدم توفّر األجھزة لدیھم، فماذا أفعل
 

 احرص على التواصل مع مدرسة أبنائك إلخبارھم باألمر.  
17 Will schools provide laptops and internet connectivity to students who are unable 

to afford it? 
 
SPEA is working closely with school administrators and partners to equip students with 
all they need to implement Distance Learning. Your school is aware of the procedure to 
request support. Please refer back to your school administration.  
 

 المدارس األجھزة وخدمة االتصال باإلنترنت للطلبة غیر القادرین على توفیرھا؟ھل ستوفر 
 
الطلبة بما یحتاجونھ من مستلزمات  على تزوید بالتنسیق مع إدارات المدارس والشركاء المعنیین و  الھیئة  عملت

یرجى إعالم إدارة المدرسة  لتفعیل برامج التعلیم عن بعد. المدارس على درایة باإلجراءات الواجب اتباعھا؛ لذلك، 
 مباشرة بمتطلباتك. 

18 Who is eligible to receiving Distance Learning devices if they cannot afford one 
themselves? 
 
Students of low and very low fee schools are eligible to receive devices on loan for the 
Distance Learning period. These will be disseminated through the schools. 
 

 ما ھي شروط الحصول على أجھزة التعلیم عن  بعد التي تقدمھا الھیئة؟
 

األجھزة للطلبة في المدارس ذات الرسوم المنخفضة والمنخفضة جداً خالل فترة التعلیم عن بعد، سیتم توفیر ھذه 

https://www.du.ae/distancelearning
https://www.du.ae/distancelearning
https://www.du.ae/distancelearning
https://www.du.ae/distancelearning
https://www.etisalat.ae/en/c/learning-together.jsp
https://www.virginmobile.ae/distance-learning-school-sites/


 
Frequently Asked Questions  
CONTINUATION OF DISTANCE LEARNING 

التعلم عن بُعد  األسئلة األكثر شیوعا حول استمراریة    
 

Updated April 6th 2020  

. على أن یتم استعادتھا فیما بعد، ویستطیع الطلبة الذین یستوفون الشروط الحصول على األجھزة من خالل مدرستھم  
 

19 The government facilitated support to help the economy, will similar support be 
given to the education sector? 
 
To date, and with the support of our partners, we have provided over 200 laptops. We 
have launched a knowledge-sharing link with more than 1,000 teaching resources and 
short listed 297 websites for your children. We have also provided over 100 hours of 
online training to all educators in Sharjah. In addition, teachers have completed 8 hours 
of online courses on how to be an online tutor and design an online lesson. SPEA will 
continue to work closely with schools and parents to assist and support with other 
solutions to challenges faced.   
 

 فھل سیتم تقدیم دعم مماثل لقطاع التعلیم؟ االقتصاد، بدعم الحكومة قامت
 

كمبیوتر محمول. لقد أطلقنا رابًطا لتبادل المعارف مع أكثر   200أكثر من وبدعم من شركائنا ، قدمنا  حتى اآلن ،
ساعة من التدریب عبر  100أكثر من . كما قدمنا نائنا الطلبةب أل الكترونيموقع  297مصدر تعلیمي و  1000من 

ساعات تدریبیة عبر االنترنت حول  8المعلمون  اإلنترنت لجمیع المعلمین في الشارقة. باإلضافة إلى ذلك ، أكمل
العمل بشكل مستمر مع المدارس الخاص  ھیئة الشارقة للتعلیمالدروس عن  عن بعد. ستواصل  مصمیتكیفیة التعلیم و

 لتحدیات التي یواجھونھا. اوأولیاء األمور للمساعدة في وضع  حلول 
. 

 
 

20 How will schools implement Distance Learning? 
 
Although each school is unique and has its own plans for implementing Distance 
Learning, SPEA has circulated to all schools the “Distance Learning Policy”, to inform 
schools of the basic requirements and standards for Distance Learning to be 
implemented. SPEA is working closely with schools to make additional learning 
resources available to students and parents where needed. 
 

 للطلبة؟ بعد عن  التعلیم المدارس ستوفر كیف 
 

قامت ھیئة    تختلف المدارس في طریقة تقدیم مناھجھا التعلیمیة، ولھا خططھا الخاصة لتنفیذ عملیة التعلیم عن بعد
بالمتطلبات والمعاییر األساسیة  الشارقة للتعلیم الخاص بتعمیم سیاسة التعلم عن بعد على جمیع المدارس واعلمتھم 

بشكل مكثّف مع المدارس لتوفیر الموارد التعلیمیة اإلضافیة  و  كما أنھا تعمل  الالزمة النجاح تجربة التعلم عن بعد. 
 .للطلبة وأولیاء األمور، عند الحاجة

 
21 Shall we expect the school to provide virtual / live streaming / asynchronous / live 

podcasting / live teaching sessions? 
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Yes, SPEA has directed all schools to implement virtual classrooms as well as 
asynchronous lessons. Research tells us that a balance is needed. 
 

أو جلسات متزامنة أو مسجلة؟ (بث حي)  ھل یتوقع من المدرسة أن تقدم جلسات تدریس حیة  

لقد وجھت ھیئة الشارقة للتعلیم الخاص جمیع المدارس لتنفیذ الفصول االفتراضیة عن طریق البث المباشر  نعم ،
 وكذلك الدروس غیر المتزامنة أو المسجلة مع أھمیة الموازنة بینھما.  

22 How many live teaching sessions a day shall we expect? 
 
It’s up to schools and the curriculum requirements. They should share the timetable with 
students and parents  
 

یتوقع من المدرسة أن تقدم في الیوم الدراسي؟  (بث حي) كم جلسة تدریس حیة  

  الجداول الزمنیة ألولیاء أمور الطلبة إرسالاألمر متروك للمدارس ومتطلبات المناھج ویجب علي المدارس 
 

23 My children’s school uses links to share resources and assignment only, is this 
normal?  
 
Schools' responsibility should not be limited to sharing educational resources with 
student, which may place undue burden on parents as this may impede student learning. 
Rather, SPEA expects all schools to be mindful of the currents challenges the students 
are facing and ensure delivering the learning in an innovative way. 

 
یعتبر ھذا كافيٍ لتحقیق التّعلّم   روابط لمشاركة المصادر التعلیمیة  والواجبات ھل  فقط  بنائيأتستخدم مدرسة   

 عن بعد؟

مما قد یشكل عبئا غیر ضروري على  یجب أال تقتصر مسؤولیة المدارس على إرسال المصادر التعلیمیة للطالب ،
أولیاء  األمور وبالتالي یعیق تعلم الطلبة. یجب على المدارس أن تدرك تحدیات المرحلة الحالیة التي یواجھھا 

  الطالب وتعمل على إیصال المعرفة بطرق مبتكرة.
 

 
24 How much homework / assignments shall we expect?  

 
The amount of homework and/or assignments should be reasonable and in line with the 
challenges of the current situation. SPEA advises all schools to minimize the amount of 
homework as much as possible. SPEA expects all schools to be mindful of the current 
situation and aware of the parent’s expectations and challenges during the period of 
Distance Learning.  Schools should avoid placing undue burden on students and parents 
as this may impede student learning. 
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المنزلیة المتوقعة؟ كمیة الواجباتھي  ما  
 

ھیئة الشارقة للتعلیم یجب أن یكون مقدار الواجبات المنزلیة معقوًال ومنسجما مع تحدیات الوضع الحالي. تنصح 
جمیع المدارس بتقلیل كمیة الواجبات المنزلیة قدر اإلمكان. كما أنھا تتوقع من  جمیع المدارس مراعاة   الخاص

الوضع الحالي وتلبیة توقعات أولیاء األمور خالل فترة التعلم عن بعد. ویجب على المدارس تجنب وضع عبء ال 
لبة.طتعلم ال یحد منألن ھذا قد الطلبة و اولیاء األمور داعي لھ على   

 
25 What subjects will students be required to study through Distance Learning? 

 
Every school will have its own offering based on its curriculum requirements. SPEA 
mandates schools to cover the core curriculum subjects and mandated subjects.  
 

 ما ھي المواد التي یتوجب على الطلبة دراستھا خالل فترة التعلیم عن  بعد؟
 

ھیئة الشارقة للتعلیم الخاص  تُلزمتقدّم المدارس الموادّ المطلوبة بناًء على متطلّبات المناھج الدراسیّة التي تتبناھا. و
للمنھاج باإلضافة إلى المواد االلزامیة.   تغطیة المواد األساسیةبكافة المدارس   

 
26 Does the Distance Learning  policy include Kindergarten stage? 

 
Yes. Kindergarten 1 and above are included; all eligible students will receive Distance 
Learning material. 
 

 ؟االطفال ریاض مرحلة طلبة بُعد عن  التعلیم سیاسة تشمل ھل
 

  .المواد التعلیمیة عن بعدالمشمولین بالسیاسة جمیع الطلبة سیستلم فما فوق، و   صفوف الروضة أولى سیاسةتشمل ال
 

27 Shall we expect the school to have its own electronic platform? 
 
Yes, all schools should have specific electronic platforms and applications to implement 
Distance Learning.  

 أن یكون لھا منصة إلكترونیة خاصة بھا؟توقع من المدرسة یھل 

 .إلكترونیة خاصة بھا لتطبیق التعلم عن بعد تطبیقات نعم ، یجب أن یكون لجمیع المدارس منصات و

 
28 Shall we expect the schools to share with us the access details for the electronic 

platform used in Distance Learning? 
 
Yes, schools should provide log in details to all students to access the platforms . 
 

ھل یتوقع من المدارس أن تعطي أولیاء أمور الطلبة  تفاصیل الدخول للمنصة اإللكترونیة المستخدمة في التعلم 
 عن بعد؟
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یجب على المدارس توفیر تفاصیل تسجیل الدخول لجمیع الطالب للوصول إلى المنصات المستخدمة في   نعم ،
   .التعلیم عن بعد

29 How many students should be in one virtual class?  
 
As per regulations, class size should not exceed 30 students. We expect all schools to 
practice their educational activity as normal and comply. However, SPEA understands 
the nature of the current situation and we may allow some exceptions in certain cases.  
 

 م عدد الطلبة في الفصل االفتراضي الواحد؟ك

ممارسة   طالبًا. ونتوقع من جمیع المدارس   30وفقًا للوائح ، یجب أال یتجاوز حجم الفصل الدراسي عن ثالثین  
االلتزام بذلك.  في ظل الظروف الراھنة ھیئة الشارقة للتعلیم الخاص قد  تقوم ببعض االستثناءات وأعمالھم كالمعتاد 

 ذا تطلب ذلك .إ

 
30 Is it allowed to have mixed classes with boys and girls in cycle 2 virtual classes? 

 
As per the regulations, mixed classes are not permitted. We expect all schools to 
comply.   
 

 ھل یجوز أن تكون الفصول االفتراضیة مختلطة (طالب وطالبات) للحلقة الثانیة؟
 

. نتوقع من جمیع المدارس االمتثال. ویتوقع من  ابتداًء من الصف الخامس ةوفقًا للوائح ، ال یُسمح بالفصول المختلط
 جمیع المدارس االلتزام بذلك. 

31 Can the teacher combine his/her classes in one virtual class?  
 
SPEA encourages all schools to practice their educational activity as normal. Schools 
should avoid combining classes to ensure quality education.  
 

 ھل یسمح المعلم الجمع بین صفوفھ في فصل افتراضي واحد؟
 

أن تمارس أعمالھا كما ھو متعارف علیھ، ولذا یتوجب على تھیب ھیئة الشارقة للتعلیم الخاص بجمیع المدارس 
 الفصول الدراسیة لضمان جودة التعلیم. ویتوقع من جمیع المدارس االلتزام بذلك.  المدارس أن ال تدمج 

 
32 What time should the school day begin?  

 
The school day should not begin earlier than 8 am. All schools must practice their work 
as usual in the morning period for all grades. The school day should not exceed five (5) 
hours a day nor be less than four (4) hours a day.  
Schools are expected to consider the students at the kindergarten and primary stages and 
meet the expectations of their parents, as these stages require close monitoring and 
follow-up.  
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؟ الّدراسیّة الیوم الدراسي عن بعد لجمیع المراحل  یبدأمتى   

 
كالمعتاد قي  أعمالھا یجب على جمیع المدارس ممارسة و .اً صباح   8الدراسي في موعد ال یتجاوز الساعة  یبدأ الیوم

ساعات وال یتجاوز خمس ) 4( أربعالیوم الدراسي عن الیقل  أن الفترة الصباحیة لجمیع المراحل الدراسیة  على 
أولیاء  األمور ویتوقع من المدارس مراعاة مرحلة ریاض االطفال والحلقة االولى وتلبیة توقعات  .ساعات عمل) 5(

   ھذه المراحل تتطلب متابعة حثیثة منھم. أن وخاصة 
33 How long is the virtual lesson? 

 
SPEA advises schools to be mindful of the current situation and the challenges the 
students may face during the Distance Learning. Hence, the virtual lesson should not 
exceed 40 minutes nor be less than 25 minutes.   A minimum of a 5-minute break should 
be given to students between lessons.   
 

 ؟االفتراضي الدرسھي مدة  ما
 

الوضع الحالي والتحدیات التي قد یواجھھا الطالب أثناء   بضرورة تقدیرس تنصح ھیئة الشارقة للتعلیم الخاص المدار
دقیقة. كما یجب منح الطالب  25دقیقة وأال یقل عن  40أال یتجاوز الدرس االفتراضي  التعلم عن بعد. ولذا  یجب

 الحصص الدراسیة  ندقائق بی )5ال تقل عن خمس (استراحة لمدة 
 

34 How can we help our children spend their free time meaningfully at home? 
 
SPEA has recently launched three Virtual Competitions for our students in private 
schools. We strive to provide an attractive educational environment that allows our 
amazing students to highlight their capabilities and show their talents. Please contact your 
school competition coordinator for registration and more details.  
 

بنائنا على قضاء أوقات فراغھم بشكل ھادف في المنزل؟أكیف یمكننا مساعدة   
 

 وذلك ةسابقات افتراضیة تستھدف طلبتنا في المدارس الخاصم ثالثت ھیئة الشارقة للتعلیم الخاص مؤخرا طلقأ
كم  ح. ننصبیئة تربویة جاذبة تتیح لھذة الفئة من الطالب إبراز قدراتھم وتنمیة إمكاناتھم وإظھار مواھبھملتوفیر 

   .بضرورة التواصل مع منسق المسابقات في مدرستكم للتسجیل والحصول على مزید من المعلومات
 

35 How have educators’ roles changed now that children are learning from home? 
 
Teachers have taken on added responsibilities but their role remains the same. Over 
16,000 educators and teaching staff in Sharjah are preparing daily lessons, delivering 
comprehensive plans for Distance Learning, while working hard to continuously improve 
their methodology, in order to enhance the education experience for all students. We 
should also remember that many of them are parents as well, who are simultaneously 
educating both our children and their own.  
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 كیف تغیرت أدوار المعلمین اآلن في ظل تجربة التعلم عن بعد؟
 

 16,000یتحمل المعلمون مسؤولیات إضافیة في ظل تجربة التعلم عن بعد ولكن دورھم مازال كما ھو. أكثر من 
شاملة للتعلم عن بُعد ، ویعملون بجد  خططاً ، ویقدمون ادروس یومیفي الشارقة یقومون بإعداد ال يتربومعلم و

أولیاء العدید منھم تجربة التعلم عن بعد.  و یجب أن نتذكر أیًضا أن  إلنجاح ل باستمرار أسالیبھم  لتحسین تطویر
 ویقومون بتعلیم أطفالنا وأطفالھم في نفس الوقت.أمور 

 
36 For schools who are not performing well in Distance Learning, what measures are 

SPEA taking to address this? 
 
SPEA has been closely monitoring the experience of both schools and parents through 
regular surveys and fully dedicated hotlines during this phase, to continually improve the 
delivery of Distance Learning. We continue to work closely with all stakeholders to 
address any shortcomings and maintain the quality of education delivered. SPEA urges 
everyone to remember that this is a new experience, and as such, we advocate for more 
understanding and patience, as schools adjust and continue to improve on a new method 
of teaching. All schools are required to implement a parent communication strategy for 
Distance Learning; we encourage parents to contact their schools as soon as they are 
aware of emerging challenges.  
 

ما ھي اإلجراءات التي تتخذھا ھیئة الشارقة للتعلیم الخاص  لمعالجة تدني مستوى بعض المدارس في تطبیق 
 التعلم عن بعد؟

ھیئة الشارقة للتعلیم  الخاص تراقب عن كثب تجربة كل من المدارس وأولیاء األمور من خالل المسوحات المنتظمة  
وذلك الغراض التحسین  المستمر لجودة التعلیم عن بعد ونعمل والخطوط الساخنة المخصصة خالل ھذه المرحلة ، 

بشكل وثیق مع جمیع عناصر مجتمعنا التعلیمي  لمعالجة أي قصور والحفاظ على جودة التعلیم المقدم. كما أننا نذكر 
تتكیف أن   ىھذه تجربة جدیدة وغیر مسبوقة وندعوھم  إلى التحلي بالمزید من التفھم والصبر، إل بأّن الجمیع 

جمیع أولیاء األمور لالستمرار في تقدیم  لیب التدریس بشكل مستمر. كما ندعوااسأالمدارس وتتمكن من تطویر 
 یجاد القنوات المناسبة.  إالتغذیة الراجعة للمدارس ونحث المدارس على تسھیل ذلك من خالل 
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Teaching and Administrative Staff 
 الكادر اإلداري والتعلیمي  

37 Do staff at schools have to physically come to work during this period? 
 
On March 24th, 2020 a government circular stated that residents should not leave their 
homes unless absolutely necessary. Provided that Distance Learning continues 
uninterrupted, teachers and others staff should work from home. If absolutely necessary, 
a maximum of 20% of all staff may be allowed within the education institution building. 
They must follow social distancing rules. Please adhere to the instructions and follow 
the Ministry of Health and Prevention guidelines and continue to check official social 
media and websites for updates. 
 

 ھل ینبغي على كوادر المؤسسات التعلیمیة الحضور إلى أماكن العمل أثناء فترة التعلم عن بُعد؟
 

، أھابت فیھ بالمواطنین والمقیمین  2020  مارس 24أصدرت السلطات االتحادیة في دولة اإلمارات تعمیماً بتاریخ 
بعدم الخروج من منازلھم إال للضرورة، وعلیھ ینبغي على المؤسسات التعلیمیة السماح لكوادرھا بالعمل من  

وفي حال لم یكن باستطاعة المؤسسة التعلیمیة   .لبتھاالمنزل، شریطة الحفاظ على استمراریة التعلم عن بُعد لكافة ط
السماح لجمیع كوادرھا بالعمل من المنزل، لكون ذلك سیؤثر سلباً على تعلم الطلبة، فیمكن إلدارة ھذه المؤسسة أن 

م % من كوادرھا كحد أقصى داخل مبانیھا. وینبغي علیھا تطبیق قواعد التباعد االجتماعي، وااللتزا20تسمح بتواجد 
الصارم بالتعلیمات ، مع اتباع اإلرشادات الوقائیة الصادرة عن وزارة الصحة ووقایة المجتمع، عالوةً على متابعة  

 .وسائل التواصل االجتماعي والمواقع اإللكترونیة الرسمیة للحصول على أحدث المعلومات
 

38 Can I return to school after my holiday abroad? 
 
No, the most recent government guidelines state that all UAE residents who have 
travelled abroad must self-quarantine for 14 days when they return. Failure to do so will 
be punishable by law. UAE residents will not be allowed to re-enter the UAE from 
abroad for a period of two weeks starting Thursday, March 19th 2020. Until further 
notice, the UAE will no longer be issuing visit visas to any foreign nationals. UAE 
nationals are prohibited from travelling abroad. 
 

 إلى المدرسة ومواصلة العمل فیھا؟ُعدُت مؤخراً من عطلة خارج الدولة، فھل یمكنني العودة 
 

كال، ال یمكنك العودة للعمل مباشرة، بل یجب علیك اتباع التوجیھات الحكومیة األخیرة التي توجب على جمیع  
یوماً من تاریخ دخولھم الدولة، وسیخضع للمساءلة  14العائدین من الخارج االلتزام بالحجر الصحي المنزلي مدة 

 .یلتزم بھذه التوجیھاتالقانونیة من ال  
، 2020مارس  19ولقد تم تعلیق دخول حاملي اإلقامة الساریة المتواجدین خارج الدولة، ابتداًء من یوم الخمیس 

 .وحتى أسبوعین قابلین للتجدید
ین  ویجدر التنویھ إلى أن حكومة اإلمارات العربیة المتحدة أوقفت مؤقتاً إصدار التأشیرات السیاحیة لألجانب القادم 

من الخارج، حتى إشعار آخر، كما صدر قرار بمنع سفر مواطني الدولة إلى الخارج مؤقتاً كإجراء احترازي 
 ."19لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد "كوفید 
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39 I’ve just returned from abroad and my employer is refusing to pay my salary 
during the 14-day quarantine. Can they do this? 
 
Staff salaries and employment are governed by the Ministry of Emiratization and 
Human Resources. Please contact the Ministry directly for 
guidance https://www.mohre.gov.ae/en/services/labour-offices.aspx.  
 

یوماً، لكن صاحب  14ُعدُت مؤخراً من سفر خارج الدولة، والتزمت عند عودتي بالحجر الصحي المنزلي لمدة 
 العمل یرفض دفع راتبي عن فترة الحجر الصحي، فھل یحق لھ ذلك؟

 
المتعلقة بشؤون الموظفین والرواتب ھي من اختصاص وزارة الموارد البشریة والتوطین  نحیطك علماً بأن الجوانب 

اإلمارات العربیة المتحدة. یرجى التواصل مع الوزارة المعنیة لمعرفة حقوقك المالیة وفقاً للقوانین المعمول بھا   لدولة
 . us.aspx.-https://www.mohre.gov.ae/ar/contactأصوالً 

 
 

40 I am having trouble getting paid by my school, what can I do? 
 
Please contact the Ministry of Emiratization and Human Resources and discuss your 
eligibility for payment through your legal agreement with 
them: https://www.mohre.gov.ae/en/services/labour-offices.aspx. 
 

 فما الذي یمكنني فعلھ؟ لمدرسة التي أعمل بھا ،أواجھ مشكلة في الحصول على راتبي من ا
 

یرجى التواصل مع وزارة الموارد البشریة والتوطین، لمعرفة حقوقك المالیة وفقاً للقوانین المعمول بھا أصوالً، 
وتبعاً لما ھو منصوص علیھ في عقد العمل الُمبَرم مع جھة  

 : us.aspx-https://www.mohre.gov.ae/ar/contact.عملك
 

https://www.mohre.gov.ae/en/services/labour-offices.aspx
https://www.mohre.gov.ae/ar/contact-us.aspx
https://www.mohre.gov.ae/en/services/labour-offices.aspx
https://www.mohre.gov.ae/ar/contact-us.aspx
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School Fees 
 الرسوم الدراسیة  

41 If I withdraw my child from school for Term 3, will he/she have to repeat the year? 
According to UAE Ministry of Education ministerial decree no. (229) article 4, a 
student in grade 1/Year 2 and above who withdraws before the end of the academic year 
must repeat the same grade the following year. 
 

في حال سحبت تسجیل ابني/ابنتي من المدرسة في الفصل الدراسي الثالث، فھل ینبغي علیھ إعادة الصف نفسھ  
 في العام الدراسي القادم؟ 

 
) الصادر عن وزارة التربیة والتعلیم، ینبغي على الطالب الذي 229) من القرار الوزاري رقم (4بناًء على المادة (

یسحب تسجیلھ من المدرسة قبل نھایة العام الدراسي الحالي، أن یعید الصف نفسھ في العام الدراسي القادم. ویشمل 
 .نیة فما فوق في المنھاج البریطاني)ذلك طلبة الصف األول فما فوق (أي طلبة السنة الثا

 
 

42 Will I be able to get a refund from the school to cover the days my children aren’t 
at school? 
 
No. Schools will continue to provide Distance Learning the end of the current academic 
year 
 

 ھل یمكنني استرداد األقساط الدراسیة عن المدة التي یتم تعلیق الدوام فیھا؟
 

 وسیستمر إلى نھایة العام الدراسي الحالي. كال، ألن الطلبة یتلقون خدمات التعلیم عن بعد 
 

43 Can schools introduce extra fees for access to online learning resources and apps 
for the Distance Learning period? 
 
No. All the fees you have to pay are included in the tuition fees. Schools are not allowed 
to include any additional fees. 
 

خالل قترة التعلم عن ھل یَحُق للمدارس فرض رسوم إضافیة على مصادر التعلم على اإلنترنت والتطبیقات الذكیة 
 ؟بعد

، وال یُسمح للمدارس بفرض أي رسوم الرسوم المدرسیةضمن كال، فجمیع الرسوم التي علیك دفعھا موجودة 
 .إضافیة على أولیاء األمور

 
44  My child’s school has asked me to pay for the current term fees. What options do I 

have? 
 
Schools are continuing to operate and provide education to students, and they need 
revenue to pay staff salaries among other expenses. However, we at SPEA also 
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understand that many families are in a difficult financial situation. In these uncertain 
times, payment of school fees may need some compromise from both schools and 
parents. 
 

لي. ما الخیارات المتاحة احتلقیُت طلباً من مدرسة ابني لدفع الرسوم المدرسیة المستحقَّة عن الفصل الدراسي ال
 أمامي؟

تُواصل المدارس عملھا بتقدیم الخدمات التعلیمیة لطلبتھا، ونتفھم أن العدید من أولیاء األمور قد یواجھون صعوبات  
المدارس وأولیاء األمور إلى التوصل لتسویات مالئمة حول دفع الرسوم  امالیة في الوقت الراھن. وعلیھ ندعو

 .داً لتخطي التحدیات التي نواجھھاالمدرسیة، وكلنا ثقة بتعاون الجمیع ووقوفنا صفاً واح
 

45 Parents are concerned they won’t be able to pay fees for Term 3 (or Term 1 for 
Asian curriculum). What can I do? 
 
It is the basic right of every child to a quality education, regardless of their 
circumstances. Families who have been adversely affected and are unable to fulfil 
expected payments are advised to contact their school for support and guidance on the 
next steps. SPEA recommends that schools and parents come together compassionately 
to find a solution that is agreeable to both. 
 

(أو الفصل األول  یشعر بعض أولیاء األمور بالقلق لعدم قدرتھم على تسدید رسوم الفصل الدراسي الثالث
 . ماذا یمكننا أن نفعل؟للمدارس اآلسیویة)

 
 

تعثرت قدرة  الرسوم المدرسیة خالل فترة التعلم عن بُعد. وفي حال  في تسدیدینبغي على أولیاء األمور االستمرار 
فإننا  ولي األمرعلى سداد الّرسوم الدّراسیّة المستحقة نتیجة ظروف مالیة صعبة تحول دون قدرتھم على الّسداد، 

ة بتعاون الجمیع ندعو المدارس وأولیاء األمور إلى العمل سویاً للوصول إلى تسویة مقبولة لكال الطرفین، وكلنا ثق 
 .ووقوفنا صفاً واحداً في مواجھة التحدیات الراھنة

 
46 Our school wants to offer parents discounts for Term 3. What are the regulations 

around this? 
Schools are free to offer a discount on school fees during the period of Distance 
Learning. Schools may also change payment terms to suit parents’ needs, such as 
offering monthly payment options. We ask schools to inform SPEA if they choose 
either of these options. 

عن القوانین المتعلقة ألولیاء األمور على الرسوم المدرسیة للفصل الثالث. ماذا  خصوماتترغب مدرستنا بتقدیم 
 بھذا الشأن؟

ومات ألولیاء األمور على الرسوم المدرسیة خالل فترة التعلم عن بُعد. كما یمكن للمدارس خصیمكن للمدارس تقدیم 
تغییر شروط األٌقساط بما یتناسب مع احتیاجات أولیاء األمور، مثل تقدیم خیارات األقساط الشھریة. ونطلب من 

 .لك في حال اختیارھم ألي من ھذه الخیاراتالمدارس إبالغنا بذ
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47 Can I get a refund for Term 3 fees?  
 
In these exceptional circumstances, parents are entitled to a full refund of Term 3 
fees provided they inform their school before the start of the term on April 5th 
2020. Receiving a refund on fees is the equivalent of a withdrawal of enrolment 
from the school. You will need to pay any outstanding balance to your school to 
receive academic certificates and reports and your child might have to repeat the 
academic year 
 

 ھل بإمكاني استرداد الرسوم المدرسیة للفصل الثالث؟
 

في ھذه الظروف االستثنائیة، یحق ألولیاء األمور استرداد كامل الرسوم المدرسیة عن الفصل الثالث، بشرط 
وبالطبع فإن استرداد الرسوم من المدرسة،  .أبریل 5لمدرسة قبل بدایة الفصل الثالث، والذي یبدأ في لإبالغھم 

 كافة المبالغ النقدیّة المتبقّیة علیك في ھذه الحالة تسدید ینبغي یعني االنسحاب من التسجیل في ھذه المدرسة. و
وقد یتسبب ذلك في إعادة العام   .للمدرسة، حتى تتمكن من الحصول على الشھادة الدراسیة أو كشف الدرجات

 الدراسي  
 

48 Why do I have to pay school fees if my children are learning from home? 
 
As per the ministerial decree No. 229 for 2020, Article 5 states “Distance Learning is 
treated as equivalent to the Normal Learning.” The implementation of Distance 
Learning was a necessity to ensure the continuity of learning while keeping students and 
their families safe from the spread of the coronavirus. Although Distance Learning has 
transferred education from physical classrooms to virtual learning platforms, schools 
and educators across Sharjah are working full time to deliver daily lessons and will 
continue to provide Distance Learning.  Paying school fees on time means that student 
learning will continue uninterrupted. It also means that teachers will continue to be paid, 
and that schools will be able to offer the same facilities and services when they reopen.  
 
Families who have been adversely affected and are unable to fulfil expected payments 
are advised to contact their school for support and guidance on the next steps. SPEA 
recommends that schools and parents come together compassionately to find a solution 
that is agreeable to both. 
 

 لماذا یتوجب علي دفع الرسوم المدرسیة، وأبنائي یتعلمون من البیت؟
 

ا، والتزامك بدفع الرسوم الدراسیة المستحقة ستستمر المدارس بتوفیر خدمات وأنشطة التعلم عن بعد لجمیع طلبتھ
علیك في موعدھا، سیَُمكن المدرسة من االستمرار في تقدیم خدمات التعلم عند بعد ألبنائك دون انقطاع، وسیتیح لھا  

االستمرار في دفع رواتب المعلمین الذین یتولون تقدیم خدمات التعلم عن بعد ألبنائك، والمدرسة أیضاً بحاجة  
لتتمكن من تقدیم المرافق والخدمات التعلیمیة المدرسیة الالزمة ألبنائك عند عودتھم إلى المدرسة مع بدایة  للرسوم 

العدید من أولیاء األمور على مختلف المستویات، وفي  تفھم التحدیات الراھنة التي یواجھھان .العام الدراسي القادم
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حال كنت تواجھ أیة صعوبات في دفع الرسوم الدراسیة في وقتھا، یرجى التواصل مع المدرسة لمناقشتھا في ھذا 
فإننا ندعو المدارس وأولیاء األمور إلى العمل سویاً للوصول   .الشأن والتوصل معھا إلى تسویة ُمرضیة للطرفین

 .تسویة مقبولة لكال الطرفین، وكلنا ثقة بتعاون الجمیع ووقوفنا صفاً واحداً في مواجھة التحدیات الراھنةإلى 
 

 
49 Will parents be entitled to any refunds for transportation and canteen costs?  

 
As per the SPEA Circular No (27) of 2020, parents are entitled to refund for school 
transportation and canteen services or any other services that was not used during this 
period.  
 

 للفصل القادم، فھل یحق لي استرداد ھذه الرسوم؟  والنغذیة لقد دفعُت كامل رسوم المواصالت المدرسیة
 

الثالث (أو للفصل األول الدراسي للفصل  والتغذبة  ألولیاء األمور استرداد كافة رسوم المواصالت المدرسیةیحق 
خرى لم یستفد منھا الطالب كما ورد في التعمیم رقم أرسوم  أیّة أو في المدارس التي یبدأ عامھا الدراسي في أبریل)

  والصادر من ھیئة الشارقة للتعلیم الخاص. 2020في  992
 

50 What happens if parents don’t pay outstanding tuition fees? 
 
All parents are expected to pay their children’s tuition fees as required by their schools. 
Parents who refuse to pay fees will not be able to obtain their children’s end-of-year 
certificates, which means that they will need to repeat the academic year.  However, 
there are families who have been adversely affected and are unable to fulfil expected 
payments. Parents facing extenuating circumstances are advised to contact their schools 
for support and guidance on next steps.  

 ماذا یحدث إذا لم یدفع أولیاء أألمور الرسوم الدراسیة المستحقة؟
 

دفع الرسوم الدراسیة المستحقة على ابنائھم وذلك لضمان الحصول على الشھادات  یُتوقع من جمیع أولیاء أألمور
الدراسیة في نھایة العام وتجنیب ابنائھم إعادة العام الدراسي. وبالنسبة  للعائالت التي أثرت علیھم الظروف الراھنة  

اصل بمدرستھم للحصول على الدعم سلبًا وال یمكنھا الوفاء بالدفعات المستحقة علیھم، فإننا ننصحھم بضرورة التو
 والتوجیھ الالزم.
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Exams 
 االمتحانات  

51 Are students still taking international exams for this year? 
 
In light of the rapidly evolving situation of COVID-19, most of the Exam Boards have 
cancelled their external exams. SPEA is closely coordinating with these boards to keep 
schools, students and parents updated with the latest decisions. 
 

 الدولیة والخارجیة لھذا العام؟ نات ھل سیقوم الطالب بأداء االمتحا
 

 لالخارجیة. وتعم، ألغت معظم مجالس االمتحانات اختباراتھا  COVID-19في ضوء الوضع السریع والمتطور لـ 
ھیئة الشارقة للتعلیم الخاص بشكل وثیق مع ھذه المجالس إلبقاء المدارس والطالب وأولیاء األمور على اطالع 

 بأحدث القرارات.
52 Will students be affected by these decisions? 

 
Exam Boards are working diligently to ensure these decisions have minimal impact on 
their students. SPEA is in constant contact with international Exam Boards to assess the 
impact of these decisions on Sharjah private school students and to ensure the continuity 
of their educational journey.  
 

 ھل سیتأثر الطلبة بھذه القرارات؟

على  الخاصتعمل مجالس االمتحانات جاھدة  على تقلیل أثر ھذه القرارات على طالبھا. كما ان ھیئة الشارقة للتعلیم 
لتقییم تأثیر ھذه القرارات على طالب المدارس الخاصة في الشارقة  ؛اتصال دائم مع مجالس االمتحانات الدولیة

 ولضمان استمراریة رحلتھم التعلیمیة. 
53 Which external international exams have been cancelled? 

 
Below is a list of cancelled external international examinations, as officially announced 
by Exam Boards. The list is broken down by curriculum type and listed in alphabetical 
order. You can click on the Exam Board or the exam name to view the official 
cancellation announcement and further instruction offered by the board. 
  
List of Cancelled Exams 
American and SABIS Curriculums 

 College (US) Exam Board: SAT and ACT (Affected grades: 11 - 12), and AP (Affected 
grades: 10 - 12) - Note: AP students are given the option of taking the exam online, as 
per the information provided on this page. 
British Curriculum 
The following international exams have the same affected grades 10 - 13  
Cambridge International Exam Board: IGCSE, O-Level, International AS & A- Level, 
AICE Diploma and Pre-U 

https://www.collegeboard.org/releases/2020/college-board-cancels-may-sat-response-coronavirus
http://global.act.org/?_ga=2.22533179.1430634499.1585142265-249051101.1585142265
https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates
https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates
https://www.cambridgeinternational.org/news/news-details/view/update-from-cambridge-international-on-may-june-2020-exams-20200323/
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 Pearson (EdEXcel) Exam Board: GCSE, A Level, iPrimary, iLower Secondary, 
International GCSE and A-Level 

 Oxford AQA Exam Board: International GCSE and A-level  
Indian Curriculum 
The following international exams have the same affected grades: 10 -  12 

 CBSE Exam Board: Class 10 (X) and Class 12 (XII) board examinations 
 Kerala Exam Board: Secondary School Leaving Certificate (SSLC) and Higher 

secondary exams 
International Baccalaureate (IB) Curriculum 

 IB Exam Board: Diploma Programme and Career-related Programme (Affected grades: 
12) 
Pakistani Curriculum 

 Federal (Pakistan) Exam Board: SSC and HSSC (Affected grades: 10-12) 
 

 ما ھي االختبارات الدولیة الخارجیة التي تم إلغاؤھا؟
 

حسب ما تم االعالن  رسمیاً من قبل مجلس االمتحانات المعني . تم  فیما یلي قائمة باالمتحانات الخارجیة الملغاة ،
تقسیم القائمة حسب نوع المنھج وأدرجت حسب الترتیب األبجدي. یمكنك التأكد من خالل زیارة موقع مجلس 

 االمتحانات المعني  لالطالع على  إعالن اإللغاء الرسمي والتعلیمات اإلضافیة التي یقدمھا المجلس.
  

 االمتحانات الملغاة  قائمة
   SABISالمناھج األمریكیة ومنھج 

الصفوف   AP) و 12 - 11الصفوف  المتأثرة:   ACT و    SATمجلس امتحانات الكلیة (الوالیات المتحدة): • 
خیار إجراء االختبار عبر اإلنترنت ، وفقًا للمعلومات المقدمة  APمالحظة: یُمنح طالب  -) 12 - 10المتأثرة: (

 على ھذه موقعھم.
 المنھج البریطاني

 )  13 – 10االختبارات الدولیة التالیة و جمیعھا لھا نفس الصفوف المتأثرة (
،  IGCSE ، Level-O ،International AS  &Level  -A مجلس امتحانات كامبردج الدولي:  •

U-nd PreAICE Diploma a 
،    GCSE): EdEXcel ، A Level ، iPrimary ،riLowe Secondary اختبار بیرسون (  •

GCSE International  وLevel-A 
 Aالدولي ومستوى  GCSEAQA :مجلس امتحانات أكسفورد • 

 المنھج الھندي
 12-10المتأثرة: الصفوف االختبارات الدولیة التالیة لھا نفس 

 (XII) 12والفئة    (X)10امتحانات مجلس الفئة   :CBSEمجلس امتحان • 
 ) واالمتحانات الثانویة العلیا (SSLCمجلس امتحانات والیة كیراال: شھادة التخرج من المدرسة الثانویة (• 

 )(IBمنھاج البكالوریا الدولیة 
 )12والبرنامج المھني (الصفوف المتأثرة: مجلس اختبار البكالوریا الدولیة: برنامج الدبلوم • 
 

 المنھج الباكستاني
 )12 - 10الصفوف المتأثرة: ( HSSC و    SSCمجلس االمتحانات الفیدرالي (باكستان): • 
 

https://qualifications.pearson.com/en/campaigns/rest-of-world-covid-19-coronavirus-update.html
https://www.oxfordaqaexams.org.uk/support/news
http://cbse.nic.in/newsite/exam-postpone-2020.pdf
https://kbpe.org/
https://www.ibo.org/news/news-about-the-ib/covid-19-coronavirus-updates/
https://fbise.edu.pk/
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54 Will my children have end of year exams? 
 
Yes, each school will utilize an electronic assessment platform that is appropriate to the 
curriculum requirements and approved by SPEA. 
 

 ھل سیخوض أوالدي امتحانات نھایة العام؟
 

وحسب ما تراه الھیئة مناسبا وفق أستستخدم كل مدرسة منصة تقییم إلكترونیة معتمدة من الھیئة لھذا الغرض  نعم ،
 متطلبات المناھج الدراسي. 
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Students of determination 
 الطلبة من ذوي االحتیاجات الخاصة  

55 Are students of determination going to be considered during the period of Distance 
Learning? 
Yes, students of determination will also receive appropriate Distance Learning material 
from their schools. Parents of students of determination will also receive the proper 
guidance and support from their schools to ensure this takes place. Teachers will receive 
professional development training to ensure they support students of determination 
online. 
 

 بة من ذوي االحتیاجات الخاصة خالل فترة التعلم عن بعد؟الطل سیراعيھل 
 

مواد التعلم عن بعد المناسبة لھم من مدارسھم. كما سیحصل  بة من ذوي االحتیاجات الخاصةالطلنعم. سوف یتلقى 
أولیاء أمورھم على التوجیھ والدعم المناسبین من مدارسھم وستقوم ھیئة الشارقة للتعلیم الخاص بعقد برامج التنمیة  

   .التعلم عن بعدخالل فترة ذوي اإلحتیاجات الخاصة المھنیة للمعلمین لضمان دعم الطالب 
56  

My child has a Learning Support Assistant (Shadow Teacher) at school.  The LSA 
has not been able to support us online. Do I still need to pay for this service? 
 
You should only pay for the service you are receiving.  As per the SPEA Circular No (27) 
of 2020, parents are entitled to refund for school transportation and canteen services or 
any other services that was not used during this period. Your school must deduct the cost 
of the LSA from Term 3 fees. 

 

یستعین ابني/ ابنتي بمساعد للتعلم في المدرسة، ولم یتمكن ھذا المساعد من مواصلة تقدیم خدماتھ عن بُعد. فھل 
 ینبغي عليَّ مواصلة دفع رسوم ھذه الخدمة؟ 

والصادر من ھیئة   2020في  )27(م كما ورد في التعمیم رق  لیس علیك دفع رسوم الخدمات التي ال تحصل علیھا
قطاع رسوم ھذه الخدمة من الرسوم اإلجمالیة المستحقة ست . وعلیھ ینبغي على مدرستك االشارقة للتعلیم الخاص
 .للفصل الدراسي الثالث

 


