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Distance Learning Guidelines and Procedures  

 

Students at Al Ain American Private School have the right to expect a safe learning environment 

and the ability to participate in all aspects of the Distance Learning program. It is also their 

responsibility to follow the Virtual Classes guidelines 

ية ممتعة وامنة ,كما يحق لهم المشاركة واالستفادة  من عملية التعلم عن بعد . من حق كل طالب من  طالب العين االمريكية بيئة تعليم  

كما يجب عليهم اتباع االرشادات والسياسات المتبعة في المدرسة  وااللتزام بكافة قوانين الحصص االفتراضية اثناء الدراسة عن بعد.    

 

Be on time for all the class and follow the schedule 

                                                                                                                                االلتزام بالحضور وجدول الحصص في وقتها 

 

First time/ اول مرة 
Verbal 

warning/ تحذير شفهي 

Second time/  ثاني
 مرة

Verbal 

warning/ تحذير شفهي 
) if technical issue) 

Third time/  ثالث
 مرة

Out of the 

class/ منع من الحصة 

Follow the school dress code  
                                                                                                                                                                            االلتزام بالبس المدرسي

 

First time/ اول مرة 
Verbal 

warning/ تحذير شفهي 

Second time/  ثاني
 مرة

Verbal 

warning/ تحذير شفهي 

Third time/  ثالث
 مرة

Out of the 

class/ منع من الحصة 

Sit alone in quiet room and sit still 

 الجلوس بمكان هادئ وبشكل صحيح 

 

First time/ اول مرة 
Verbal 

warning/ تحذير شفهي 

Second time/  ثاني
 مرة

Out of the 

class/ الحصة  منع من  
 

Raise the hand to participate or type the questions or the 

comments in the chat 
                                                                                      رفع اليد للمشاركة وكتابة األسئلة والتعليقات بالدردشة 

 

First time/ اول مرة 
Verbal 

warning/ تحذير شفهي 

Second time 

Out of the 

class/ الحصة  منع من  
 

Food or drinks 
 االكل والشرب

 

First time/ اول مرة 
Verbal 

warning/ تحذير شفهي 

Second time/  ثاني
 مرة

Verbal 

warning/ تحذير شفهي 

Third time/  ثالث
 مرة

Out of the 

class/ الحصة  من منع  

Respect all the teachers and classmates and use school 

appropriate language 
                               احترام جميع المعلمين والزمالء واستعمال لغة الئقة 

 

First time/ اول مرة 
Verbal 

warning/ تحذير شفهي 

Second time 

Out of the 

class/ الحصة  منع من  

Third time/  ثالث
 مرة

Happiness team 

and parents 

meeting/  اجتماع مع

ي االمر ول  

Write on the shared board without teachers’ permission 
      الكتابة على سبورة الجهاز من دون اذن المعلم

 

First time/ اول مرة 
Verbal 

warning/ تحذير شفهي 

Second time/  ثاني
 مرة

Out of the class  

/ الحصة منع من   

Third time/  ثالث
 مرة

Happiness team 

and parents 

meeting/  اجتماع مع

االمر  ولي  
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Sharing pictures or information that are not related to 

the lesson 
مشاركة صور ومعلومات خارجة عن إطار  

  الحصة                                  

 

First time/ اول مرة 
Verbal 

warning/ تحذير شفهي 

Second time/  ثاني
 مرة

Out of the 

class/ الحصة منع من   

Third time/  ثالث
 مرة

Happiness team 

and parents 

meeting/  اجتماع مع

ي االمر ول  

Attending other classes (not assigned classes)  
                                                                                                   دخول حصص أخرى غير الصف نفسه 

 

First time/ اول مرة 
Verbal 

warning/ تحذير شفهي 

Second time/  ثاني
 مرة

Happiness team 

and parents 

meeting/  اجتماع مع

ي االمر ول  

 

Parents’ interfering during the classes 

                                                                                 تدخل أولياء األمور )صوت, صورة او إجابة اسئلة( 

 

First time/ اول مرة 
Verbal 

warning/ تحذير شفهي 

Second time/  ثاني
 مرة

Happiness team 

and parents 

meeting/  اجتماع مع

ي االمر ول  

Third time/  ثالث
 مرة

Out of the 

class/ الحصة منع من   

Being absent 

       الغياب 
    ) االلتزام بجدول الحص اليوم كامال(

 Being absent for 

more than one 

day 

 الغياب ألكثر من يوم 
Sick leave + a 

letter from the 
parents 

 

تقرير طبي + رسالة من 
االمرولي   

 

Being absent for 

more than one 

week 

ألكثر من اسبوع الغياب   
Sick leave + a 

letter from the 
parents 

 

تقرير طبي + رسالة من 
االمرولي   

 

Being absent for 

more than one 12 

days 

يوم  12لغياب ألكثر من   
Can’t join the 

classes without a 

sick leave or 

school approval 

فصل من الدراسة إذا 
من غير عذر   الغياب كان

طبي او موافقة من  
ةالمدرس   

 

 

 

 


