Date: March, 10th 2021

Circular No: 63/ AY 2020-2021
Subject: Back to school for face-to-face students on March 14th, 2021
Dear Parents,
I am delighted to let you know that all students in the A-group, registered for face-to-face
teaching and learning, may attend their classes at the school on Sunday March 14th, 2021 for
the rest of the term.
Please be reminded that all students 12 years and above, who will be attending face-to-face
classes, must have valid PCR test results and must provide proof of their COVID-19 negative
test results upon entering the school on Sunday.
I would like to urge our parents to support our teachers during continuous assessments, and
the individual observations in the lower grades, by ensuring that all students adhere to our
policies and procedures for assessment.
For instance, that all students will complete and submit their assignments and homework on
the due dates, and that they will attend the scheduled individual observations, so that they
will have a successful end of term result.
Attendance is the key to success in all grades and therefore, students in K-10 MUST attend
all their classes daily.
Students' attendance whether it is face-to- face or online, will also determine whether they
have grasped all curriculum concepts and whether they have met the necessary
requirements to progress to the next grade.
We are preparing our 9th and 10th graders for college readiness, and therefore, all (Face-toFace and Full Distance) 9th and 10th graders must ensure that they have a valid PCR test
result by Sunday and must attend the formal examinations at the school in the examination
hall as per the examination schedule.
Students in Grade 9 and 10 with a medical reason will only be allowed to take their
examinations online if they submit a valid medical certificate from a registered medical
practitioner and must open their computer cameras during the exam supervision and
invigilation time frame.
Students that are absent without submitting a medical certificate, and do not adhere to this
rule of opening their cameras during the exam, will not be assessed, and will receive a
negative grade.
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Please find below a reminder of the different assessment dates as per our school's
schedules:
Assessments
MAP testing Grade 1-10
Assessment week KG-Grade 8 in class
continuous
Exam Grade 9 and 10 –exam hall formal
Distribute online report cards Orison online
Last day for students and staff March 25th,
20212
First Day of the 3rd Term April 18th, 2021

Due dates
March 1st- March –March 17th, 2021
28th February to 18th March 2021
11th March -18th March, 2021
25th March 2021

Thank you for your support during your children's continuous assessment and the formal
examination at the school for all Grade 9 and 10 students.
Kindly report all COVID-19 positive cases immediately to the school nurse Ms. Jay-Ann at
052 738 2709.
Please support the government's policies by adhering to safe social distancing and the
wearing of masks to protect our communities.
Yours sincerely,

Antoinette Brown
Principal Director
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التاريخ  10 :مارس 2021
تعميم رقم  /63العام األكاديمي 2021-2020
املوضوع :العودة إلى املدرسة للطالب التعليم الصفي ً
وجها لوجه في  14مارس 2021

السادة أولياء األمور الكرام،
يسعدني أن أخبرك أن جميع الطالب في املجموعة "أ " من التعليم الهجين وطالب التعليم الصفي ،سيحضرون
فصولهم في املدرسة يوم األحد  14مارس  2021لبقية الفصل الدراس ي الثاني.
يرجى التذكير بأن جميع الطالب الذين تبلغ أعمارهم ً 12
عاما فما فوق ،والذين سيحضرون املدرسة ً
وجها لوجه ،يجب
ً
أن يكون لديهم نتائج فحص كوفيد  PCR 19صالحة ويجب أن يقدموا دليال على نتائج السلبية عند دخولهم املدرسة
يوم األحد.
أود أن أحث أولياء األمور على دعم معلمينا أثناء التقييمات املستمرة ،واملالحظات الفردية في الصفوف ،من خالل ضمان
التزام جميع الطالب بسياساتنا وإجراءاتنا الخاصة بالتقييم.
على سبيل املثال ،سيقوم جميع الطالب بإكمال وإرسال املهام والواجبات املنزلية الخاصة بهم في مواعيد املحددة من
قبل املدرس ،ويجب عليهم االلتزام بمواعيد املقابالت املالحظات الفردية ،بحيث يكون لديهم نتيجة نهاية الفصل الدراس ي
بنجاح.
الحضور هو مفتاح النجاح في جميع الصفوف ،وبالتالي ،يجب على الطالب من الروضة الى الصف العاشر حضور جميع
فصولهم ً
يوميا.
وجها لوجه أو عن بعد ،سيحدد ً
إن حضور الطالب سواء كان ذلك ً
أيضا ما إذا كانوا قد استوعبوا جميع مفاهيم املناهج
وما إذا كانوا قد استوفوا املتطلبات الالزمة للتقدم إلى الصف التالي.
نحن نعد طالب الصفين التاسع والعاشر لالستعداد للكلية ،وبالتالي ،يجب على جميع طالب الصفين التاسع والعاشر
من التعليم الصفي او التعلم عن بعد ،التأكد من حصولهم على نتيجة فحص  PCRصالحة بحلول يوم األحد ويجب
عليهم حضور االمتحانات الفصل الثاني في املدرسة في قاعة االمتحانات حسب جدول االمتحانات.
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لن ُيسمح للطالب في الصفين  9و 10الذين لديهم سبب طبي بإجراء اختباراتهم عن بعد إال إذا قدموا شهادة طبية
صالحة ويجب عليهم فتح كاميرات الحاسوب الخاصة بهم أثناء فترة االمتحان لإلشراف على املراقبة.
الطالب الذين يتغيبون دون تقديم شهادة طبية ،وال يلتزمون بقاعدة فتح كاميراتهم أثناء االختبار ،لن يتم تقييمهم،
وسيحصلون على عالمة رسوب.

ً
يرجى االطالع أدناه على تذكيربمواعيد التقييم واالمتحانات املختلفة وفقا لجداول مدرستنا:
التاريخ

التقييم

اختبار قياس التقدم األكاديمي للصف األول الى العاشر من  1الى  17مارس 2021
أسبوع التقييم املستمر للطالب من الروضة الى الصف من  28فبراير الى  18مارس 2021
الثامن
امتحان النهائي للفصل الصف التاسع والعاشر  -قاعة من  11الى  18مارس 2021
االمتحانات
نشر بطاقات التقارير الفصل الثاني على موقع املدرسة

 25مارس 2021

نهاية الفصل الثاني – الطالب واملوظفين

 25مارس 2021

بداية الفصل الدراس ي الثالث

 18أبريل 2021

نشكركم على دعمكم أثناء فترة التقييمات املستمرة لجميع الطالب والمتحانات طالب الصفين التاسع والعاشر.
يرجى اإلبالغ عن جميع الحاالت اإليجابية لـكوفيد  19على الفور إلى ممرضة املدرسة السيدة جاي آن على
.052 738 2709
نرجو منكم االلتزام باللوائح الحكومية ملنع انتشار الفيروس من خالل االلتزام باملسافة االجتماعية اآلمنة وارتداء األقنعة
لحماية مجتمعاتنا.
تفضلوا بقبول فائق االحترام،

أنطوانيت براون
مديرة املدرسة
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