Wednesday 11th March 2020

Dear Parents and Guardians,
Like the rest of the country, King Solomon Academy is keen to make sure that we are fully prepared for all the possible
impacts of the spread of Coronavirus. One option we know we need to be ready for, is that we may be asked by
Public Health England to close the school, either for a short period of time to enable deep cleaning to take place or,
in the most extreme circumstances, to close for a longer period of time as part of a government ‘distancing strategy.’
I would like to stress that at this moment in time, the school is not closed. We will of course keep you updated by
letter, email, text and phone if and when that situation changes.
What would my primary age child be doing each day if the school was closed?
For primary pupils, ten days of learning has been prepared in a home learning pack with an overview of daily learning
expectations to check off. We have made recommendations for the number of hours of focused home learning time
for each year group. We are grateful for all your support in trying your best to meet these guidelines. The complete
set of resources can be found on the school website in the parent section called primary home learning. We would
also advise that most home learning is completed in the morning, when children are usually able to perform at their
best, however we understand that this might not always be possible with working parents and childcare
arrangements. The home learning pack for each child in primary will be sent home in back packs on Friday 13th March.
What would my secondary age child be doing each day if the school was closed?
Secondary pupils would be expected to check in each day onto the ‘student share’ which pupils access through the
KSA website by clicking on Student Share on the menu bar. They will enter their own username and password and
be directed to an area for their own year group with a different section for each subject and an overview of what to
complete each day. They should complete this work in their normal subject exercise books.
We would be prioritising pupils in Year 11 and Year 13 in the run up to their examinations by providing class tutorials
and one to one tutoring through the teams app and through daily check ins with those pupils. This can be accessed
with their King Solomon Academy login. Students are being trained in how to use this IT
functionality this week. Their login is written in their homework planner.
We fully appreciate the challenges for you to ensure your children are safe at home and can complete their daily
studies with support from family and friends. During this rare event, we would want your children to feel secure and
reassured that everyone is doing their best to look after them. One way we can do this is to maintain normal school
bedtime and morning wake up routines. Getting enough sleep every day is very important, especially when protecting
the body from illness.
We will continue to update the coronavirus section of the school website with any and all additional information
and be in regular text and email contact with parents throughout a possible school closure.
We hope this planning helps you feel reassured about what would happen in the event of a closure but in the
meantime, we remain focussed on educating your children the very best we can in school each and every day.
Yours sincerely,
Max Haimendorf
Principal

األربعاء 2020 11
مارس
أعزائ اآلباء واألوصياء
مثل بقية البلد  ،تحرص األكاديمية عىل التأكد من أننا مستعدون تماما لجميع اآلثار المحتملة النتشار رفيوس كورونا .أحد
الخيارات الت نعلم أننا بحاجة إىل أن نكون مستعدين لها  ،هو أنه قد يطلب منا من قبل الصحة العامة لنجليا
لتمكي التنظيف العميق من الحدوث
قصية من الوقت
 Public Health Englandإغلق المدرسة  ،إما لفية ر
ر
أو  ،في أكثر الظروف تطرفًا  ،اإلغالق لفترة أطول من الوقت كجزء من استراتيجية
.الحكومة البعيدة
ر
اإللكبون
والبيد
أود التأكيد عىل أنه ف هذه اللحظة من الزمن  ،فإن المدرسة ليست مغلقة .بالطبع سنبقيك عىل اطلع بالرسالة ر
.والنص والهاتف إذا تغب هذا الموقف ر
ومت
ماذا كان سيفعل طفىل ف المرحلة االبتدائية كل يوم إذا كانت المدرسة مغلقة؟
بالنسبة إىل التلميذ ف المرحلة االبتدائية  ،تم إعداد عشة أيام من التعلم ف حزمة تعليم ميلية مع نظرة عامة عىل توقعات التعلم
اليوم .لقد قدمنا توصيات بشأن عدد ساعات وقت التعلم الميىل المركز لكل عام .نحن ممتنون لكل دعمكم وجهدكم للوفاء بهذه
.الرشادات .يمكن العثور عىل مجموعة كاملة من الموارد عىل موقع المدرسة ف قسم أولياء األمور يسم التعليم الميىل األساس
ننصحك أيضا بأن يتم االنتهاء من معظم التعلم الميىل ف الصباح  ،عندما يكون األطفال عادة قادرين عىل األداء ف أفضل حاالتهم  ،ومع
العاملي وترتيبات رعاية الطفل .سيتم إرسال حزمة التعلم الميىل لكل طفل ف
ذلك فإننا نفهم أن هذا قد ال يكون ممكنا دائما مع اآلباء
ر
المرحلة االبتدائية إىل الميل يوم الجمعة  13مارس
ماذا سيفعل طفىل ف المرحلة الثانوية كل يوم إذا كانت المدرسة مغلقة؟
من المتوقع أن يقوم التلميذ الثانويون بتسجيل الوصول كل يوم عىل "مشاركة الطلب" الت يستطيع التلميذ الوصول إليها
عىل الرابط ف الركن األيمن العلوي من صفحة الويب :يقومون  KSA CLOUDموقع الويب الخاص  ,حيث يقومون بتسجيل الدخول
بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم وسيتم توجيههم إىل منطقة لمجموعة السنة الخاصة بهم مع قسم مختلف لكل
موضوع ونظرة عامة حول ما يجب إكماله كل يوم .يجب أن يكملوا هذا العمل ف دفاتر التمارين العادية
توفي دروس خصوصية ف الفصل من
سنقوم بإعطاء األولوية للتلميذ ف
العامي  11و  13ف الفية الت تسبق امتحاناتهم من خلل ر
ر
.خلل تطبيق الفرق ومن خلل عمليات تدقيق يومية مع هؤالء التلميذ
نحن نقدر تماما التحديات الت تواجهها لضمان تمتع أطفالك باألمان ف الميل ويمكنهم إكمال دراساتهم اليومية بدعم من العائلة
واألصدقاء .خلل هذا الحدث النادر  ،نود أن يشعر أطفالك باألمان والطمأنينة بأن الجميع يبذلون قصارى جهدهم لرعايتهم .إحدى
روتي النوم المعتاد ف المدرسة وصباح االستيقاظ .الحصول عىل قسط كاف من النوم كل
الطرق الت يمكننا القيام بها ه الحفاظ عىل ر
.يوم أمر مهم للغاية  ،خاصة عند حماية الجسم من المرض
بالييد اللكيوئ
سنستمر ف تحديث قسم رفيوس كورونا عىل موقع المدرسة بأي معلومات إضافية وجميعها ونكون ف اتصال منتظم ر
.والنص مع أولياء األمور طوال فية إغلق المدرسة
نأمل أن يساعدك هذا التخطيط ف الشعور باالطمئنان حيال ما سيحدث ف حالة الغلق  ،لكن ف الوقت نفسه  ،ما زلنا نركز عىل تعليم
.أطفالك أفضل ما ف وسعنا ف المدرسة كل يوم
،تفضلوا بقبول فائق االحيام
Max Haimendorf
المدير العام

