Date: September 29th, 2021
Circular No: 5 / AY 2021-2022
Subject: Unvaccinated 12 years and above students
Dear Parents,
I write to remind you about the new regulation of 7 PCR validity for all unvaccinated 12 years and
above students, as well as students with vaccination exemptions, refer to the circular No 3.
All 12+ students will have a schedule for a PCR test at the school every 14 days organized by ADEK
and Biogenix Labs - G42 Healthcare - Masdar City.
After September 28th, 2021, all the unvaccinated 12+ students, as well as students with vaccination
exemptions will have to make their own arrangements for the additional tests required to
maintain their 7-day PCR test validity.
Category
Unvaccinated and vaccinated students below the age of 12

Routine PCR testing
30 days validity

Unvaccinated 12+ students

7 days validity

vaccinated 12+ students

14 days validity

If, for any reason, a student is not in school on the day of in-school PCR testing, you can arrange
to get tested in any of the designated testing centres (refer the attached list) by using the school
code KS9284 . Alternatively, you can test at any other testing centres at your own expense.

Yours sincerely,

Antoinette Brown
Principal Director
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التاريخ 29 :سبتمبر 2021
تعميم رقم  / 5العام األكاديمي 2021-2022
املوضوع :الطلب فوق سن  12سنة غير ّ
املطعمين
ّ
السادة أولياء األمور الكرامّ ،
تحية وبعد
ّ
نود تذكيركم با ّلتعليمات واللوائح الجديدة التي تتعلق بفحص كوفيد  19حيث أن نتيجة الفحص ستكون صالحة ملدة 7
ّ
ّ
ّ
املطعمين الذين تبلغ أعمارهم ً 12
عاما وما فوق ،ويشمل ذلك الطالب الذين لديهم إعفاءات
أيام فقط لجميع الطلب غير
الرجوع إلى ا ّلتعميم رقم ّ 3
من ّ
التطعيم ،يرجى ّ
بالتاريخ  5سبتمبر .2021

ّ
الطلب ّالذين تزيد أعمارهم عن ً 12
عاما مواعيد دورية للفحص داخل املدرسة كل ً 14
يوما ،تنظم
سيكون لدى جميع
بالتعاون مع دائرة ّ
ّ
التعليم واملعرفة ومختبر بيوجينكس  G42 -للرعاية ّ
الص ّ
حية  -مدينة مصدر.
ّ
ّ
الطلب غير امل ّ
طعمين الذين تزيد أعمارهم عن  12سنة ،وكذلك الطلب
بعد  28سبتمبر  ،2021سيتعين على جميع
ّ
ّ
الحاصلين على إعفاءات من التطعيم ،اتخاذ الترتيبات الخاصة بهم للختبارات اإلضافية املطلوبة للحفاظ على صلحية
اختبار PCRملدة  7أيام.
الفئة

اختبار PCRالروتيني

املطعمين وغير ّ
جميع الطالب تحت سن  12سنة ) ّ
املطعمين (

الفحص صالح ملدة  30يوم

الطالب فوق سن  12سنة غير ّ
املطعمين

الفحص صالح ملدة  7يوم

ّ
املطعمين
الطالب فوق سن  12سنة
الفحص صالح ملدة  14يوم
ّ
ّ
إذا لم يكن الطالب ،ألي سبب من األسباب ،في املدرسة في اليوم املحدد لفحص  ،PCRفيمكنكم الترتيب إلجراء الفحص في
أحد املراكز املذكورة في القائمة املرفقة باستخدام كود املدرسة الخاصة  ،KS9284أو يمكنكم اجراء الفحص في مركز خاص
آخر على نفقتكم الخاصة.
مع فائق االحترام والتقدير،
أنطوانيت براون
مديرة املدرسة
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