Attendance of Students in Year 10, 11 and 12 and Learning Support Students (16th – 27th Jan 2022)
10th January 2022
Dear Parents

The Ministry of Education and Higher Education has announced that, as an ‘exception’, it will
allow physical attendance for Years 10, 11, 12 and Learning Support Students from 16th January to
27th January. This will be very helpful for students facing important IGCSE or IAS exams now and
in the summer or for students who are formally entitled to additional support with their learning.
Attendance in school is not compulsory at this time, providing students attend the lessons
online if they do not in person.
To ensure the safety of students and staff, students will be placed into groups of no more than
15. The number of groups depends on the number of students who choose to come to school.
We will contact you regarding your selected arrangements. Students in school will start their
lessons simultaneously with students who choose online learning as per the normal timetable.
Further Details
•

We will implement the strict system of controls in accordance with the requirements of
the MoEHE, and the Ministry of Public Health. Protective measures will include:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

•
•
•

Maintenance of safe distances and social distance practice.
Temperature checks for all employees and students.
All students and employees must wear a mask at all times at school.
Hand sanitizers, masks and gloves must be available in all classes.
No students displaying COVID symptoms will be permitted to attend school. Parents
should inform the school if the student or a family member test positive for Covid
All classrooms must be sterilised on a daily basis.
Frequent sterilisation and cleaning of students’ toilets.
All students must bring only their own equipment and are not allowed to borrow or
share the equipment of other students.
Prevention of any gathering of parents at the entrance and exits of the school
grounds.
Close supervision of students upon entry and exit to ensure that social distancing is
maintained at all times.
Strict protocols for isolation of students and staff in case there is a confirmed case of
COVID 19

Please note that, as decreed by the MoEHE, students from Year 1 upwards will be required to
wear a protective mask whilst in school.
Please ensure that your family’s contact details are up to date at the start of this year. This
is urgent.
Parents must notify the school leadership immediately in the case of a positive test in the
family home. Students who display symptoms of Covid 19 at home should not attend

•
•
•
•

school until medical checks are confirmed. Students who display symptoms in school will
be isolated and parents asked to collect them immediately.
Students should bring only ‘essential’ items to school (e.g. bags, stationery.) These items
should not be shared.
The School Cafeteria will not be open until further notice. Students are advised to bring
packed lunches which will be eaten in agreed areas.
Every effort will be made to catch up with learning lost during lockdown.
If you have received clinical or public health advice that your children should remain at
home, please inform the school and continue to follow that guidance. We will continue to
offer online education to these students.

We are aware that the lockdown has been a difficult time for some of our students. Please let us
know if you think your child might need extra support when returning to school, such as if they feel
anxious about coming back. If you have any questions or concerns about the points above, please
contact the Head of School.
We are extremely grateful for your support and patience and will continue to keep in touch if there
are any updates to our plans or if we need to make changes due to new or updated MoEHE /MoPH
advice.
Yours faithfully
Principal

ي اختياريًّا في الفترة ( 27 – 16يناير )2022
دوام طلبة الصّفوف )12 – 10( :وطلبة دعم التّعلّم في المبنى المدرس ّ
السّادة الكرام أولياء أمور طلبة الصّفوف ،)10( :و( ،)11و ( ،)12وطلبة دعم التّع ّلم
تحيّة طيّبة ،وبعد:
ي في المبنى المدرس ّي من طلبة الصّفوف :العاشر،
أعلنت وزارة التّربية والتّعليم والتّعليم العالي "كإجراء استثنائ ّي" السّماح بالدّوام الحضور ّ
ّ
ّ
والحادي عشر ،والثّاني عشر ،وطلبة دعم التّع ّلم خالل المدّة من  16إلى  27يناير الجاري ،وهذا سيكون معينًا جدًّا للطلبة الذين يؤدّون
ّ
وللطلبة ا ّلذين يحتاجون إلى دعم إضاف ّي لدعم تع ّلمهم .عل ًما بأنّ الحضور
اختبارات ( )IGCSEأو ( )IASاآلن أو في الدّورة الصّيفيّة،
اختياري ،وليس إلزاميًّا حتّى اآلن ما دام ال ّ
طالب يحضر دروس التّع ّلم عن بُعد.
ّ
والموظفين؛ فإ ّننا سنقسّم ّ
ّ
ولضمان سالمة ّ
الطلبة ا ّلذين يختارون التّع ّلم في المبنى المدرس ّي إلى مجموعات ال يزيد عدد ال ّ
طلبة في ك ّل
الطلبة
ّ
ّ
منها على  15طال ًبا .ويعتمد عدد المجموعات على عدد الطلبة الذين يختارون الحضور إلى األكاديميّة .وسنتواصل معكم بشأن ترتيبات
الطلبة دوامهم بالتّزامن مع ّ
الحضور .وسيباشر هؤالء ّ
ي
الطلبة ا ّلذين اختاروا التّع ّلم عن بُعد ،عل ًما بأنّ الدّروس ستقدّم وفق الجدول المدرس ّ
صف.
لك ّل
ّ
تفاصيل أخرى
•

ص ّحة العا ّمة .وتشمل التّدابير
صارمة وفقًا لمتطلّبات وزارة التّربية والتّعليم والتّعليم العالي ووزارة ال ّ
سيت ّم تطبيق اإلجراءات ال ّ
الوقائيّة ما يأتي:
 −المحافظة على مسافات آمنة وتحقيق المسافة االجتماعيّة.
 −قياس درجات الحرارة لجميع الموظفين والعاملين والطلبة.
ي.
 −لبس جميع الموظّفين والطّلبة الكمامة بشكل دائم داخل المبنى المدرس ّ
صف.
 −توفير المعقّمات والكمامات والقفازات اإلضافية في ك ّل
ّ
 −إخطار أولياء األمور بعدم إحضار أبنائهم في حالة اكتشاف أعراض كوفيد  19على أبنائهم وإبالغ إدارة المدرسة.
 −تعقيم جميع الصّفوف يوميًّا بعد انصراف الطالب.
 −التأكيد على الطلبة بإحضار األدوات المدرسية كاملة ومنع تداولها بينهم.
 −تعقيم وتنظيف دورات مياه الطلبة.
ي تج ّمع ألولياء األمور أو الطلبة عند مداخل ومخارج بوابات المدرسة.
 −تجنّب أ ّ
ي.
 −تكثيف اإلشراف على الطّلبة عند الدخول والخروج لضمان المحافظة على مسافات التباعد االجتماع ّ

•

عند وصول الطّلبة إلى المدرسة ،يجب عليهم المحافظة على المسافة االجتماعية .وسيت ّم توجيههم إلى مواقع الصّفوف الدراسية
المتّفق عليها لتلقّي دروسهم.
سيت ّم تطبيق بروتوكول صارم لعزل الموظّفين أو الطّلبة في حال وجود حالة إصابة مؤكّدة بكورونا.
يتعيّن على أولياء األمور إبالغ إدارة المدرسة على الفور في حالة ظهور إصابة بـ (كورونا) في منزل العائلة .ويجب على الطّلبة
خلوهم
الّذين تظهر عليهم أعراض اإلصابة بـ (كورونا) وهم في المنزل عدم الحضور إلى المدرسة حتّى تؤكّد الفحوصات الطّبّيّة ّ
من الفيروس .وسيت ّم عزل الطّلبة الّذين تظهر عليهم األعراض أثناء وجودهم في المدرسة ،ويُطلب من أولياء أمورهم الحضور
فورا الصطحابهم من المدرسة.
ً
يجب على الطّلبة إحضار لوازمهم المدرسيّة( ،مثل :القرطاسيّة) ،وال يُس َمح لهم باستعارتها أو مشاركتها مع اآلخرين.
لن تُفتح كافتيريا المدرسة حتى إشعار آخر .ويُنصح الطّلبة بإحضار وجبات طعامهم في عبوات خاصّة بهم ،وسيت ّم تناولها داخل
صفوفهم.
ّ
ّ
ي النّاجم عن كورونا.
م
ل
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ت
ال
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جهد
ل
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ّ

•
•

•
•
•

ي ،وسوف
وإذا كنت قد تلقّيت نصائح طبّيّة تقتضي بقاء أبنائك في المنزل؛ فيرجى إعالمنا واالستمرار في اتّباع التّوجيه ال ّ
ص ّح ّ
نوفّر التّعليم عبر اإلنترنت لهؤالء الطّلبة.
ي
إ ّننا ندرك أنّ اإلغالق كان وقتًا عصيبًا بالنّسبة لطلبتنا ،واسمحوا لنا أن نعرف إذا كنتم تعتقدون أنّ ابنكم قد يحتاج إلى ٍ
دعم إضاف ّ
ي أسئلة أو قلق حول البنود المذكورة أعاله،
عند عودته إلى المدرسة ،خاصّة إذا كانوا يشعرون بالقلق من العودة .وإذا كان لديكم أ ّ
فيرجى االتّصال بمدير المدرسة.
ي تحديث لخططنا أو إذا كنّا بحاجة إلى إجراء
نحن شاكرون للغاية لدعمكم وصبركم ،وسنواصل البقاء على اتّصال معكم بشأن أ ّ
ص ّحة العا ّمة.
تغييرات بناء على توصيات وزارة التّعليم والتّعليم العالي ووزارة ال ّ
مع أطيب التّحيّات،،،
مدير/ة األكاديميّة

