14th June 2017
Dear Parents,
Re: iPads in Y4
The iPad programme has been running successfully in Y4,5 and 6 for several
years.
As your son moves into Y4 he will benefit from this digital integration initiative
which will help to motivate, support and enrich his learning in many areas of the
curriculum.
All students in Y4, 5 and 6 provide an iPad to enable them to access this
programme. As part of our ongoing development plan, we would like to draw
your attention to the following requirements:
Requirements

Additional information

iPad Pro 9.7inch

iPad 1, 2 and 3 are not supported

64 gigabyte storage or more

high capacity for storage

Wifi only

cellular option is not required

Charging cable and charger

3 pin plugs are our preference

One pair of on-ear or over-ear
headphones

in-ear (‘earbud’) headphones and wireless
headphones are not appropriate

An iPad cover

All corners and the screen should be
protected.

After several years of running the iPad programme it has become clear that
effective implementation is delayed at the start of each year due to
reconfiguration of iPads. To ensure the programme is able to begin promptly
each September iPads brought in for use in Y4 will remain in school until the end
of Y6.

As we continue to move forwards with our digital integration developments, we
would like to begin our iPad programme early in September. In order to do this,
our network technicians need to set up the iPads during the summer holiday.
Delivering your son’s iPad into school before 20th June will enable set up to occur
during the summer months, ensuring your son has early access to this
programme.

Yours sincerely

Glyn Kilsby
Headmaster

Alison Dawson
Co-Head of Primary

Michelle France
Co- Head of Primary

 14يونيو 2017
السادة أولياء األمور

المحترمين،

تحية طيبة،
الموضوع /جهاز اآلي باد للصف الرابع
لقد قام برنامج جهاز اآليباد بدعم العملية التعليمية لعدة سنوات في الصفوف الرابع والخامس والسادس  .نحن سعداء
بأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد ساعدت في تحفيز ودعم وإثراء التعلّم في جوانب كثيرة من المناهج
الدراسية .سوف يستفيد أيضًا طالب الصف الرابع من هذا البرنامج بداية من شهر سبتمبر المقبل.
كجزء من خطة التطوير المستمر لدينا ،نود أن نلفت انتباهكم إلى المتطلبات التالية لجميع طالب الصف الرابع في
شهر سبتمبر :2017
آيباد أير  2أو آ يباد برو  9.7بوصة

آيباد  1و  2و  3غير مدعومين

السعة  64جيجابايت أو أكثر

السعة التخزينية األكبر تساعد في تخزين أعمال كثيرة

واي فاي فقط

تشغيل البيانات غير مطلوبة

وصلة شاحن وشاحن

يفضّل ذو الثالث فتحات للشحن

سماعات تغطي األذن

ال يفضّل استخدام السماعات الصغيرة

غطاء لآليباد

يجب حماية جميع الزوايا والشاشة أيضًا

بعد عدة أعوام من إجراء برنامج اآليباد ،تبيّن لنا تأخر تطبيق البرنامج بسبب ضبط اإلعدادات ألجهزة اآليباد .من
أجل ضمان بدء البرنامج على الفور في بداية العام الدراسي ،يتم إرسال أجهزة اآليباد إلى المدرسة لالستخدام في
الصف الرابع ويبقى في المدرسة حتى نهاية الصف السادس.
كما نواصل المضي قدمًا في برامج تطوير تكنولوجيا المعلومات ،نود أن نبدأ تطوير برنامج جهاز اآليباد في شهر سبتمبر
المقبل على الفور .من أجل ذلك ،يحتاج موظفو الدعم الفني إجراء إعدادات الضبط لألجهزة خالل عطلة الصيف .يجب

إحضار جميع أجهزة اآليباد في موعد أقصاه  20يونيو  2017ضبط اإلعدادات خالل شهور عطلة الصيف.
المخلصون

جلين كيلزبي
المدير

أليسون دوسن
مساعدة مدير

ميشيل فرانس
مساعدة مدير

