
 

February 2022 

Dear Parent/Guardian, 

Being on cutting-edge of educational technology, SABIS® is very pleased to announce the 

launch of the SABIS® Personalized Adaptive Learning (PAL) system within the SABIS® 

Network. 

What is SABIS® PAL? 

SABIS® PAL is a new learning system developed by SABIS®, which is available online and 

offline to SABIS® students as a downloadable application. 

Powered by advanced artificially intelligent (AI) algorithms and robust learning processes, 

SABIS® PAL allows each student to follow his/her own learning path at a pace that is 

comfortable and conducive to learning. 

Who should use SABIS® PAL? 

SABIS® PAL is intended for all SABIS® students. Specific cases include, but are not limited 

to: 

• Students who are excited to take their learning to the next level. 

• Students who require individual support or re-enforcement of specific topics and 

learning points. 

• Students who request to opt out of a course(s) that they are enrolled in at school. 

• Students who seek to be further challenged. 

• Students who want a head-start on next year’s curriculum are able self-study ahead of 

time using SABIS® PAL. 

What are the benefits of using SABIS® PAL? 

• Personalizes the learning experience for each and every student. 

• Challenges learners at just the right level. 

• Provides a supplementary learning platform for support purposes. 

• Re-enforces students’ knowledge through mastery-based learning. 

• Ensures content mastery through the elimination of any previous academic knowledge 

gaps. 

• Promotes self-learning, and enables one-on-one digital instruction, anytime and 

anywhere. 

For more detailed information on SABIS® PAL and the SABIS® Adaptive Engine, visit the 

website: https://www.sabis.net/sabis-pal 

The SABIS® Personalized Adaptive Learning (PAL) system will be available to students in 

levels E – F - G (grades 3/4 and 5) throughout the academic year, and accrues no additional 

cost to all SABIS® students.  

Using the downloadable application from Google Play Store, students will be able to access 

and download the various SABIS® PAL courses that they are enrolled in. 

Your child(ren) will be able to benefit from and use SABIS® PAL as of February 10, 2022 

If you have any questions, please do not hesitate to contact us. 

https://www.sabis.net/sabis-pal


 ،ولي األمرعزيزي 

  ®SABIS  ضمن شبكة SABIS ® (PAL) يالتعلم التكيفي الشخصأن تعلن عن إطالق نظام ® يسر سابيس
 أحدث التقنيات التعليمية،التزاماً باتباع 

 
 ؟PAL ®ما هو سابيس

الستعماله والدخول اليه  اً للطالبمتاححيث يكون ، ®سابس تم تطويره من قبلنظام تعليمي جديد  هو  PAL ®سابيس
 .باإلنترنتحتى في حال عدم االتصال  واعبر اإلنترنت إما من خالل االتصال 

 .التعلم على حفزة ومشجعةوم سلسةم الخاص به بوتيرة لكل طالب باتباع مسار التعل   SABIS® PAL يسمح برنامج
  .الذكاء االصطناعيوذلك من خالل احدث واقوى التقنيات الحدثة للتعلم والمتمثلة ب

 ؟ ® PALمن يستخدم سابس
 :، على سبيل المثال ال الحصرادناه الحاالت المحددة ويمكن تعداد. ®مخصص لجميع طالب سابس PAL  ®سابس

 .متقدم مهم إلى المستوىتعل   لتطويرمتحمسون الالطالب   •
 .محددة ونقاط التعل  م   مواضيع  تعزيز فهم إلى دعم فردي أو هم بحاجةالطالب الذين   •
 .المسجلين فيهامن المقررات الدراسية  نسحابباال يرغبون الطالب الذين  •
 .في دراستهم من التحدي عون إلى مزيد  الطالب الذين يس    •
 يمكنهمللمراحل الدراسية في السنوات الالحقة المناهج  والمبكر علىسبق مالاالطالع الطالب الذين يرغبون في   •

 SABIS® PAL .استخداممن خالل مبكر وبشكل ذاتي بشكل الدراسة 

 ؟PAL سابيس فوائد استخدام
 .لكل طالب الخاصةم تجربة التعل  خلق   •
 .المستوى الصحيح ضمنالمتعلمين اختبار وتحدي  •
 االكاديمي.دعم لل اضافيةيوفر منصة تعليمية   •
 .لمعلوماتهم من خالل اتقان وفهم المبادئ التعليمية وسد الثغرات االكاديميةالطالب  تقوية •
 .، في أي وقت وفي أي مكانبشكل فرديالتعليم الرقمي  من خاللم الذاتي، ويعزز التعل    •

 https://www.sabis.net/sabis-pal : ، قم بزيارة الموقع اإللكتروني  PAL ®سلمزيد من المعلومات حول ساب

ً  PAL ®SABIS م الشخصينظام التعل   ( 5 - 4 - 3 وف)الصف E – F - G للطالب في المستويات سيكون متاحا
  ®SABIS أي تكلفة إضافية لجميع طالب بدونالعام الدراسي، و طوال

دروس ومواد من الوصول إلى ، سيتمكن الطالب  Google Play Store من المتوفر للتحميلباستخدام التطبيق 
 .مسجلين بهاال مختلفة وتنزيلهاتعليمية 

 .PAL  على االستفادة من استخدام سابسرا قاد ولدكمسوف  2022شباط  10   من اعتبارا

 .إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى عدم التردد في االتصال بنا

 اإلدارة

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



 دەیک و بابێن بەرێز

ب راگەهاندنا ە لخۆشحاپێ® ، سابیسد ئینین بکار ئەم وەک پێشکەفتی ترین تەکنولوژیا سەردەمی یا پەروەردەیی

 کو ئێکە ژ تورێن سابیس.  (PAL) سابیس کەسایەتی اخۆگونجاندنیێ ێ فێربوون ێسیستەم نادەستپێکر

 

 پال چییە؟® سابیس

 قوتابیێن وفالین بونالین و ئوب ئ ڤە هاتیە داهێنان، کو ®سابیس الیێ ێ یە ژفێربوون ی یێ نو ەکێپال سیستەم® سابیس

 .بهێتە داونلود کرنوەک بەرنامەیەک ® سابیس

پال ® هێز، سابیس بیێن فێربوونی  ێسێنپڕۆسو  (AI) پێشکەفتی یێن دەستکرد ێنزیرەک ێنگاریتمول ب هاتیە بهێز کرن

 ئەو ب رێکا خوە فێر ببیت کو بو وی یا خوشتر بت. کو ڤەدکەت خواندەڤانەکیهەر  وب رێکێ

 

 ؟بینیتکار پال ب® سابیسپێدڤیە کی 

 :بو نسنوردار نین بەلێ پاتایبەت،  ێنکەیسژ  تیەپێکها® ەسابیس قوتابیێن و هەمیپال ب® سابیس

 حەز هەی فێربوونا خو ببەنە ئاستەکێ بلندتر. ێنئەو قوتابی  •

 ونێ.فێربو لێنخا بو بهێنە روونکرن دگەلتایبەت  ێنتاکەکەسی هەی یان دووبارە بابەت یاب پشتگیر پێدڤی ێنقوتابیئەو   •

 داخاز دکەن ژ کورسەکی بدەرکەڤن کو بەری نوکە تێدا هاتبوونە تومارکرن.  ێنقوتابیئەو   •

 ن حەزدکەن پتر هەڤرکی دژوار ببیت. ێقوتابیئەو   •

 ب رێکار ب کارئینانا یداهات ساال خواندنێ بکەن یێ ب پروگرامێحەزدکەن هێش بەروەخت دەست  ێنقوتابیئەو   •

SABIS® PAL. 

 ؟ەنپال چ® سابیس مفایێن بکارئینانا

 بو هەر قوتابیەکی.  ێفێربوون سەربوورا ناتایبەتکر  •

 بەرهەنگاریا قوتابیان دکەت د ئاستێ دوروست دا.   •

  ورمەکا تەمام یا فێرکرنێ بەردەست دکەت بو مەرەما پالپشتیێ. پالتف  •

   ب هێز دکەت ب رێکا فێربوونەکا باش بهێتە وەرگرتن.زانیاریێن قوتابیان دووبارە   •

 االهیەکا ئەکادیمی.مسووگەرکرنا تێگەهشتنا کەرەستێن خواندنێ ب رێکا نەهیالنا هەر ڤ  •

 .ل هەر دەمەکی و هەر جهەکی، و پەیداکرنا ئێک ل دویف ئێک رێنمایێن دیجیتالی، دەلیڤا فێربونا کەساتی  •

 :بکەن مالپەری اسەردان® سابیس ێگونجاندن اپال و بزوێنەر® سابیس بو زانیاریێن پتر ل سەر

https://www.sabis.net/sabis-pal 

 3/4 پولێن) E – F - G ل ئاستێن دێ یێ بەردەست بیت بو قوتابیێن (PAL) گونجاندنوخ افێربوون® بیساس ێسیستەم

  و چ کوژمێ زێدە ژ قوتابیێن سابیس ناهێتە وەرگرتن. ، ب درێژاهیا ساال خواندنێ( 5و 

ل کورسێن جوراوجور ب دەست خو بێخن  دێ شێن ، قوتابیستورپلەی  لگووگ ژ داونلودکرن ەیبەرنام ئینانابکاربو 

 .کو ناڤێ وان تێدا هاتیە تومارکن  PAL ®سابیس سەر

 

 . 2022، 2هەیڤا  10 وەرگرن رێکەفتی PAL ®سابیس زاروکێن هەوە دێ شێن مفای ژ بکارئینانا

 

 هەر پسیارەک تە هەبیت پەیوەندیێ ب قوتابخانێ بکە.ئەگەر 

 

 دگەل رێزو سالڤان 

 

 رێڤەبەریا قوتابخانێ 

 


