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Dear Parents,  

We received a notice from ADEK and DOH that all students (above the age of 12) who are physically 

attending school on January 17 th, 2021, must be COVID-19 retested before attending face-to-face 

classes. All Students of Determination are exempt from being tested.   

The COVID-19 testing for students (12 years and above) physically returning to school in January will 

be carried out on Wednesday, January 13th, 2021 for all students and will take place at Al Shamkha 

drive through from 8:00 a.m. to 7:00 p.m.     

Students should provide the testing centre with the following information:  

• Emirates Identification cards 

• A copy of the attached excel sheet, indicating the school’s code (K9284), school name, 

location, date, and timing of the COVID-19 test must be provided.  

• Students who miss the free scheduled COVID-19 test must be tested at a public or private 

testing centre or hospitals at their own cost.  

• Students 12 years and above, physically attending the school on January 17th, 2020, will not 

be allowed to enter the school without a negative test result. 

• Please note that students that are not physically attending school do not need to be tested.  

We look forward to welcoming our 6th to 10th graders at the school. 

Please keep safe and healthy.  

Yours sincerely, 

 

 

 Antoinette Brown  
Principal Director  
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 2021يناير  10التاريخ: 

 2021- 2020العام األكاديمي /   44 تعميم رقم

 عاًما فما فوق  12لجميع الطالب الذين تبلغ أعمارهم  19فحص كوفيد املوضوع: 

  

 السادة أولياء األمور الكرام،، 

عاًما فما    12)وجها لوجه( الذين تبلغ أعمارهم    صفيوفقا لتعليمات دائرة التعليم واملعرفة وهيئة الصحة يجب على جميع الطالب التعليم ال

وال يشمل ذلك الطالب من أصحاب الهمم حيث انهم  ،  2021يناير    17قبل العودة املدرسية في    19فحص كوفيد  عادة  فوق أن يخضعوا ل 

 غير ملزمون بالفحص.

مركز املسح من الى    2021يناير    13    األربعاء   يومأختاروا نموذج التعليم في املدرسة التوجه    فأكثر( الذينعاًما    12يرجى من جميع الطالب )

 .مساءً  7:00صباًحا حتى  8:00من الساعة  مخةااملركبة في مدينة الش

 :يجب على الطالب تزويد مركز الفحص باملعلومات التالية

 الماراتية بطاقات الهوية  •

إلى رمز املدرسة    تقديم نسخة من ملف االكسل املرفقيجب   • واسم املدرسة واملوقع والتاريخ والتوقيت K9284)(  ، والذي يشير 

 .19فحص كوفيد 

يجب على الطالب القيام     ، وفي حالة عدم الحضور في املوعد املحدد، 2021    يناير   13يرجى العلم أن الفحص مجاني فقط يوم   •

 .في مركز فحص عام أو خاص  على نفقتهم الخاصةبذلك 

، بدخول الى املدرسة 2020يناير    17عاًما فما فوق ، والذين سيحضرون الى املدرسة في    12لن ُيسمح للطالب الذين تبلغ أعمارهم   •

 .دون نتيجة اختبار سلبية 

 .ال يحتاجون إلى الفحص يرجى مالحظة أن الطالب التعليم عن بعد بشكل دائم •

 .نتطلع إلى الترحيب بطالب الصف السادس إلى العاشر في املدرسة

 م.يرجى الحفاظ على سالمتكم وصحتك

  تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 

 

 أنطوانيت براون 

 يرة املدرسة مد         
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School Code School Name Region Location Total Covid-19 Test Date Time Test Provider Test Location Testin Location Coordinates

KS-9284 Ajyal International - Alfalah Abu Dhabi Al Falah 138     13-Jan-21 08:00 am to 7:00 pm SEHA Abu Dhabi ALShamkha drive thru
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