Valued questions from year 9 boys
12th March 2018

1. Will they be able to walk to school?
I am unsure of whether this is appropriate from the safety and security perspective. It is a good
question and one that I will look into. Research would support that older students walking to
school is healthy and also allows you to develop some independence. My concern is that the
pathways are not safe or non-existent at this stage.
2. Will there be separate football pitches for different grades?
The new school football pitch is nearly full size. We were discussing this at the site meeting
yesterday. It may be that we can procure some curtains that allow the area to be sectioned. We
are looking at this at the moment
3. Will there be separate sports halls for male and female students?
We have one sports hall and also one swimming facility. These subjects are sensitive and of
course we are considering this with regard to the curriculum planning but the outcome and
decision has not been reached as yet
4. Will students be allowed to have cell phones?
Research suggests that mobile telephones are prohibitive to learning and social development in
a school setting. In some schools technology is used fully and students do access hand held
devises as part of curriculum planning. This is also being considered at present but as with most
schools in the World, free access with mobiles is not supported
5. Will classes be single gender?
Research suggests that the best learning and outcomes are achieved when classes are mixed by
gender and ability. Al Najah will advise that HASIS delivers the curriculum in line with other
leading institutions in the GCC where all classes at all ages are mixed by ability and gender. The
leadership team will be committed to ensure that the staff are able to manage this well and
teach expertly to differentiate and deliver learning to get the best outcomes.
6. Will students still have the IGCSE exams?
Yes; there are no plans to change from Cambridge IGCSE at this stage. Al Najah will advise
HASIS that there should be minimum disruption to student’s courses or learning and do all it can
to secure continuity. It may be that the curriculum take improves as the school moves forward.

اسئلة طالب الصف التاسع عن المدرسة الجديدة
االثنين الموافق  12مارس 2018
هل سيتمكن الطالب من الذهاب الى المدرسة مشيا على االقدام؟
أنا غير متأكد ما إذا كان هذا مناسبًا من منظور االمن و السالمة .إنه سؤال جيد وسأحاول العثور على المزيد من المعلومات
بخصوص هذا الموضوع .تدعم األبحاث أن الطالب األكبر سنا الذين يذهبون إلى المدرسة سيرا على االقدام يتمتعون بصحة
ضا بتطوير بعض االستقاللية .مصدر قلقي الوحيد هو أن المسارات ليست آمنة أو غير موجودة في هذه
جيدة و هذا يسمح لهم أي ً
المرحلة.
هل ستكون هناك مالعب كرة قدم منفصلة للصفوف المختلفة؟
الملعب الجديد لكرة القدم في المدرسة يكاد يكون كامل الحجم .كنا نناقش هذا الموضوع في اجتماع بموقع االنشاءات باألم..
ربما يمكننا شراء بعض الستائر التي تسمح بتقسيم الملعب الى اقسام مختلفة.
هل سيكون هناك قاعات رياضية منفصلة للطالب والطالبات؟
لدينا قاعة رياضية واحدة وأيضا منشأة سباحة واحدة .هذه المواضيع مهمة جدا و حساسة وبالطبع نحن ندرس هذا فيما يتعلق
بتخطيط المناهج الدراسية ولكن النتيجة والقرار لم يتم التوصل إليه بعد.
هل سيسمح للطالب باستخدام الهواتف النقالة؟
تشير األبحاث إلى أن الهواتف النقالة تعيق عملية التعلم والتنمية االجتماعية في البيئة المدرسية .في بعض المدارس يتم استخدام
التكنولوجيا بشكل كامل والطالب يقوموا باستخدام األدوات اليدوية كجزء من تخطيط المناهج الدراسية .ويتم النظر في ذلك
ضا في الوقت الحالي  ،ولكن كما هو الحال مع معظم المدارس في العالم  ،ال يتم دعم استخدام الهواتف النقالة من قبل
أي ً
الطالب.
هل ستكون الصفوف مقسمة الى صفوف اوالد و بنات؟
تشير األبحاث إلى أن أفضل النتائج تتحقق عندما يتم خلط الطبقات حسب الجن .والقدرات .ستقوم مؤسسة النجاح التعليمية
بتقديم النصح لمدرسة حي الشروق العالمية فيما يتعلق بتوفير المناهج الدراسية بما يتماشى مع المؤسسات الرائدة األخرى في
دول مجل .التعاون الخليجي حيث يتم خلط جميع الفئات في جميع األعمار بناء على قدراتهم .سوف يلتزم الفريق االداري
بالتأكد من قدرة الموظفين على إدارة الصفوف بشكل جيد مع مراعاة القدرات المختلفة بين الطالب للحصول على أفضل
النتائج.
هل سيخضع الطالب الختبارات كامبريدج الدولية؟
نعم فعال؛ ال توجد خطط لتغير مناهج كامبريدج في هذه المرحلة .ستنصح مؤسسة النجاح التعليمية مدرسة حي الشروق العالمية
بأنه يجب أن يكون هناك حد أدنى من تعطيل الطالب أو تعلمهم والقيام بكل ما في وسعهم لضمان االستمرارية .قد نقوم بعمل
بعض التحسينات و التطوير للمناهج في المستقبل.

