Date: August 20th, 2020
Circular 03/ AY 2020-2021
Subject: ADEK NOC Letter, Alternative week groups
Dear Parents,
I am delighted to let you know that we have received the No Objection Letter (NOC) from ADEK
to open the school's doors on Sunday August 30th, 2020.
The representatives from ADEK and the Department of Health (DOH) were very pleased with our
school's procedures that were put in place to safeguard our students and staff that will minimize
the spread of the Covid-19 virus.
Only students in the A-group will start on Sunday, August 30th, 2020 for the first week, while
the B group will study at home through live session with their teachers until the next week.
An SMS was sent to parents to inform them of their children’s groups and starting dates.
To have a good start on Sunday, we urge parents to adhere to the following procedures in KG:
•
Students will only be allowed to enter the school by 7:30 a.m.
•
KG parents must park their cars in the KG section.
•
Only one parent can enter the KG section and to accompany their child to the class.
•
On entering, the parent MUST proof evidence of a valid COVID-19 test result.
•
The parent must adhere to social distancing and must wear a mask.
•
Parents entering the school should stay for 10 minutes and will not be allowed to sit
down to remain in the section.
•
Temperature checks will be taken when entering the school and in classrooms.
Procedures for Elementary and Middle School:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Students will only be allowed to enter the school by 7:30 a.m.
There will be no supervision for student entering the school at 7;00 a.m.
must park their cars at the back of the gymnasium and follow the directions of the
staff on duty.
Must have a relevant CONDI-19 test result
Students in Grade 1-5 will be guided by Ajyal Al Falah Task Force Team to their
classrooms and parents will not be allowed inside the school.
If a child is emotionally overwhelmed and attached to the mother or father, the
mother will be allowed to take the child to the class but will not be allowed to
remain in the school.
The school’s timings are from 7:45 a.m. to 13:00 daily from Sunday to Thursday for
students.
Parents Must fetch their children on time and no later than 13:15.
There is NO LATE OF AFTER SCHOOL CARE due to the risk during the pandemic.
Parents with children in GROUP A can fetch their school ID cards on Saturday from
13:00 -16:00 at the Registrar’s office.
The school buses will operate from September 7th, 2020 onwards

We thank our parents for their trust in our school staff and look forward to welcoming
our Group A students at the school.
We wish all our students, parents, and staff a blessed, safe, and healthy first term.

تعميم 03
املوضوع :خطاب عدم ممانعة من دائرة التعليم و املعرفة  ،مجموعات األسابيع البديلة
أولياء األمور الكرام،
دواع رسورنا أن نبلغكم بأننا قد حصلنا عل خطاب عدم ممانعة من دائرة التعليم والمعرفة
عدنا والعود أحمد ،إنه لمن
ي
الستئناف الدراسة عل المقاعد الدراسية يوم األحد  30أغسطس .2020
نستقبل طلبة المجموعة  Aفقط يوم األحد  30أغسطس  2020لألسبوع األول ،بينما ستدرس المجموعة  Bعن
بعد من خالل جلسات ر
مبارسة مع معلميهم ى
حت األسبوع المقبل.
قصية لبالغكم بمجموعات أبنائكم وتواري خ البدء.
تم إرسال رسائل نصية
ر
ز
االلتام باإلجراءات التالية ز يف رياض األطفال ،المرحلة االبتدائية واالعدادية:
لبداية سلة نحث أولياء األمور عىل
ً
صباحا.
• لن يسمح للطالب بدخول المدرسة قبل الساعة 7:30
•يجب عل ذوي طلبة رياض األطفال إيقاف مركباتهم يف المواقف المخصصة لقسم رياض األطفال ،أما بالنسبة
لذوي طلبة المرحلة االبتدائية والعدادية إيقاف مركباتهم يف المواقف الخلفية للصالة الرياضية واتباع تعليمات
المناوبي.
الموظفي
ر
ر
لول أمر واحد فقط دخول قسم رياض األطفال ومرافقة أطفالهم إىل الفصل ومن ثم مغادرة القسم عل
• يسم
ح ي
الفور ى
(فية التواجد يف المدرسة ال تتجاوز  10دقائق).
• من ررسوط دخول المدرسة خالل ى
تطوع.
فية الوباء إظهار نتيجة فحص كورونا سلبية سارية المفعول أو تطعيم
ي
• يجب عل وىل األمر ى
االجتماع وارتداء قناع.
االليام بالتباعد
ي
ي
وف الفصول الدراسية.
• سيتم قياس درجة حرارة الطالب عند دخول المدرسة ي
• سيتم إرشاد طالب الصف األول إىل الخامس من قبل فريق عمل أجيال الفالح إىل فصولهم الدراسية ولن يسمح
ألولياء األمور بالدخول إىل المدرسة.
ً ً
ً
حت ً 13:00
صباحا ى
يوميا من األحد إىل الخميس ،يمنع منعا باتا تواجد الطالب
• أوقات دوام الطالب من 7:45
فيوس.
يف المدرسة بعد الساعة 13:15وذلك للحد من مخاطر انتشار ال ر
• يمكن ألولياء أمور طلبة المجموعة  Aاستالم بطاقات هوية أجيال الخاصة بهم من مكتب التسجيل وذلك يوم
السبت الموافق  29أغسطس  2020من الساعة  13:00ى
وحت .16:00
سبتمي .2020
• سيتم تشغل الحافالت المدرسية بدء من 7
ر
نشكر ثقتكم بنا ونتطلع ل ىليحيب بطالب المجموعة  Aيف المدرسة.
دمتم يف حفظ الرحمن ورعايته.

تفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،
أنطوانيت براون
مديرة املدرسة

