Date: March 1st, 2022
Circular No: 20 / AY 2021-2022
Subject: ADEK regulation on students' in quarantine due to close contact

Dear Parents,
I write to let you know that we received a circular from ADEK stating that students identified as
"close contacts", do not have to quarantine anymore and must attend school.
However, students identified as close contacts must submit negative PCR test results on the 1st
and 4th day (Ref: PE/K12E20022/014).
ADEK will soon communicate other reduced precautionary COVID measures that we will share
with you.
We trust that this new regulation will positively contribute to our students' face-toface attendance and teaching and learning.
Thank you for supporting this regulation and ensuring that your children attend school regularly
when they are not ill.
We kindly request that parents arrange PRC tests and other doctor's appointments after school
and not during school hours.
Please keep safe and follow the safety protocols previously shared with you and your families to
wear masks and keep a safe social distance.
Yours sincerely,

Yours sincerely,

Antoinette Brown
Principal Director

A Member of Bin Omeir Educational LLC
+971 2 203 4500 / +971 2 2034501

www.ajyalfalah.sch.ae

ajyalalfalah

P. O. Box: 38222, New Al Falah City

التاريخ 1 :مارس 2022
تعميم رقم  /20العام األكاديمي 2021-2022
املوضوع :الغاء الحجر الصحي للمخالطين واإلجراءات دائرة التعليم واملعرفة الجديدة
ّ
السادة أولياء األمور الكرامّ ،
تحية وبعد
أكتب إليكم ألعلمكم بأننا تلقينا تعميما جديد من دائرة التعليم واملعرفة يفيد بأن الطالب الذين تم تحديدهم على أنهم
"مخالطين لحالة كوفيد  19إيجابية" ،لم يعودوا يضطرون إلى الحجر الصحي ويجب أن يلتحقوا باملدرسة.
يجب على الطالب الذين تم تحديدهم كمخالطين داخل الصف أو الحافلة املدرسية القيام بفحص كوفيد  19في اليوم
األول والرابع( .املرجع.)PE/K12E20022/014 :
ستقوم دائرة التعليم واملعرفة قريبا بإعالن على تدابير الوقائية أخرى املخفضة األخرى.
ونحن على ثقة من أن هذه اجراءات الجديدة ستساهم بشكل إيجابي في حضور طالبنا املباشر والتدريس والتعلم.
شكرا لدعمكم املتواصل لضمان التزام الطالب بالحضور والحرص على عدم الغياب اال في حالة عذر طبي.
نطلب من أولياء األمور ترتيب مواعيد فحص كوفيد  19ومواعيد الطبيب األخرى بعد املدرسة وليس خالل ساعات الدراسة.
يرجى الحفاظ على السالمة املجتمع املدرس ي واتباع بروتوكوالت الصحة و السالمة والرتداء الكمامات والحفاظ على مسافة
التباعد .
مع فائق االحترام ّ
والتقدير،
أنطوانيت براون
مديرة املدرسة

A Member of Bin Omeir Educational LLC
P. O. Box: 38222, New Al Falah City

ajyalalfalah

www.ajyalfalah.sch.ae

+971 2 203 4500 / +971 2 2034501

