Date: May 5th , 2020
Circular 24/ AY 2019-2020
Subject: Grade 1-9 MOE text books distribution
Dear Parents,
I trust that you are all keeping safe and well.
I write to let you know that we received the third term Arabic, Islamic, and Social Studies textbooks for
Grade 1-9 that were sanitized and delivered by the Ministry of Education and the vendor yesterday for
our school.
We have further sanitized the books and made provision for the distribution of the books from the school
gymnasium on the following dates and times:

Date
Wednesday - May 6th, 2020
Thursday - May 7th, 2020
Sunday - May 10th, 2020
Monday - May 11th, 2020
Tuesday - May 12th, 2020

Time
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00
10:00 – 12:00
13:00 – 15:00
10:00 – 12:00
13:00 – 15:00
10:00 – 12:00

Grade Group
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Grade 6
Grade 7 - 9

Please note:
• Parents need to park their cars behind the gymnasium and enter and exit from the parents' gate only.
• COVID0-19 safety rules will be adhered to:
• Parents must wear gloves and face masks when entering and exiting the school.
• PARENTS NEED TO BRING THEIR OWN CARRY BAGS.
• Parents need to sign that they have received their children's books.
• Parents with children in Grade 1 and other grades may fetch their children's books on the same
day.
• Parents must keep a safe distance between each other in the gymnasium.
• Only 5-6 parents will be allowed to enter the gymnasium at a time.
Parents can continue with the e-textbooks in PDF format if they do not want to fetch their children's
Arabic, Islamic, and Social Studies textbooks from the school.
However, it is important to note that students in Middle School and Secondary will need their books to
study for Arabic quizzes and other forms of assessments for the rest of the third term.
Please keep safe and thank you for your cooperation.
Yours sincerely,

التاريخ 5 :مايو 2020

تعميم 24
املوضوع  :توزيع الكتب الوزارية للمراحل الصفية 9 - 1
أولياء األمور الكرام،
يسعدني ابالغكم بأننا قمنا باستالم الكتب الوزارية املعقمة للفصل الدراس ي الثالث للمراحل الصفية  ،9-1وقمنا بإعادة
ً
تعقيم وفرز الكتب في الصالة الرياضية ليتنس ى لكم استالمها بأمان وفقا للجدول التالي:
املرحلة الصفية
التوقيت
التاريخ
الصف األول
10:00 – 15:00
األربعاء  06 -مايو 2020
الصف الثاني
10:00 – 15:00
الخميس –  07مايو 2020
الصف الثالث
10:00 – 12:00
األحد –  10مايو 2020
الصف الرابع
13:00 – 15:00
الصف الخامس
10:00 – 12:00
االثنين –  11مايو 2020
الصف السادس
13:00 – 15:00
الصف 9 – 7
10:00 – 15:00
الثالثاء –  12مايو 2020
على أولياء األمور االلتزام بركن مركباتهم عند الباب الخلفي للصالة الرياضية والدخول والخروج من البوابة الخاصة بأولياء
األمور.
سيتم االلتزام بقواعد التباعد االجتماعي حسب املذكورأدناه:
• ارتداء القفازات وأقنعة الوجه عند دخول املدرسة والخروج منها.
• التقيد بمسافة األمان بين أولياء األمور في الصالة الرياضية
• يسمح بدحول  6 – 5أفراد فقط الى الصالة الرياضية في نفس الوقت
الرجاء:
• احضار حقائب خاصة الستالم الكتب.
• التوقيع على استالم الكتب.
• أولياء األمور الذين لديهم أبناء في مراحل صفية مختلفة استالم جميع الكتب بنفس اليوم.
إذا لم يرغبوا في استالم الكتب الورقية من املدرسة ،في حين أننا PDFيمكن ألولياء األمور االكتفاء بالكتب اإللكترونية
نلفت انتباه حضراتكم بأن طالب املرحلة اإلعدادية والثانوية بحاجة إلى الكتب لدراسة االختبارات وأشكال التقييم األخرى
لبقية الفصل الدراس ي الثالث.
تفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،
أنطوانيت براون
مديرة املدرسة

