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A Member of Bin Omeir Educational LLC 

Date:  September 5th, 2021  

Circular No:  3/ AY 2021-2022 
Subject: _In-school PCR Testing for All Students  

 
Dear Parents,  
 
For the convenience of parents and the entire school community, we are delighted to inform you 
that ADEK and the Department of Health facilitate in-school PCR testing through certified service 
providers, for all students that are physically attending school. 
 
Kindly note the following update to the frequency of testing for Unvaccinated and vaccinated 
students: 
 

Category Routine PCR testing Next PCR date 

From 29 August - 
27 September (First 
30 days of school) 

28 September 
Onwards 

Unvaccinated and 
vaccinated students 
below the age of 12 

30 days validity 30 days validity September 29th, 2021 

Unvaccinated 12+ 
students 
 

14 days validity 7 days validity September 7th, 2021 

vaccinated 12+ 
students 
 

14 days validity 14 days validity September 7th, 2021 

 
The testing schedule for the in-school testing will be organized by Biogenix Labs - G42 Healthcare 
- Masdar City. 
 
After 28 September 2021 all the unvaccinated 12+ students, as well as students with vaccination 
exemptions will have to make their own arrangements for the additional tests required to 
maintain their 7-day PCR test validity.  
 
Parents of all face-to-face students are requested to complete and sign the attached consent 
form and submit it to the homeroom teacher by tomorrow September 5th, with a copy of the 
emirates ID of the students. 
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If, for any reason, a student is not in school on the day of in-school PCR testing, you  can arrange 
to get tested in any of the designated testing centre in the attached list by using the school code 
KS9284 . Alternatively, you can test at any other testing centres at your own expense. 
 
 
Yours sincerely, 

 
 
 
 Antoinette Brown  

Principal Director  
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 2021 سبتمبر  5 التاريخ:

 2021-2022ديمي العام األكا  / 3 تعميم رقم

 داخل املدرسة لجميع الطالب  PCRاختبار املوضوع: 

 الكرام، تحّية وبعدالّسادة أولياء األمور  

رت  وف  الصحة   مع هيئة بالتعاون  لراحة أولياء األمور واملجتمع املدرس ي بأكمله ، يسعدنا أن نعلمك أن دائرة التعليم واملعرفة و 

 ، لجميع الطالب الذين يحضرون فعلًيا إلى املدرسة. داخل املدرسة  PCR  يع الطالب اختبارلجم

 : مينعّ طم غير  الو  ين املطّعم لطالبا  لفحص  يرجى مالحظة التحديث التالي

 التالي   PCR   تاريخ فحص

 

 الروتيني PCRاختبار 

 الفئة 

 
 سبتمبر   28بعد يوم 

 

  27 -أغسطس  29من 

 سبتمبر  

 يوًما من الدراسة(  30)أول 

في   2021سبتمبر  29

 املدرسة  

 يوم   30الفحص صالح ملدة  يوم  30الفحص صالح ملدة 
  يناملطّعم   (سنة    12تحت سن  جميع الطالب  

 )مين عّ طمغير الو 

في   2021سبتمبر  7

 املدرسة 

 مين  عّ طمغير السنة  12الطالب فوق سن  يوم  14الفحص صالح ملدة  يوم 7الفحص صالح ملدة 

في   2021سبتمبر  7

 املدرسة 

 مينعّ طاملسنة  12الطالب فوق سن  يوم  14الفحص صالح ملدة  يوم  14الفحص صالح ملدة 

املدرسةلطالب مدرس   19يد  فحص كوفالجراء    مدينة مصدر   - تم تحديد مختبر بيوجنيكس ال  .تنا داخل  تغيب عن  في حالة 

 درسة يمكنكم التوجه الى املختبر  الفحص داخل امل

، وكذلك الطالب الحاصلين  سنة   12الذين تزيد أعمارهم عن  مين  عّ طمغير  ال، سيتعين على جميع الطالب    2021سبتمبر    28بعد  

ملدة    PCRعلى إعفاءات من التطعيم ، اتخاذ الترتيبات الخاصة بهم لالختبارات اإلضافية املطلوبة للحفاظ على صالحية اختبار  

 أيام. 7
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افقة املرفق وتقديمه إلى مدرس الصف بحلول يوم  الصفي  ليم  تعالأولياء أمور الطالب  ُيطلب من   إكمال وتوقيع نموذج املو

 الهوية اإلماراتية للطالب.  نسخة من ضرورة ارسال  سبتمبر ، مع   5غد 

 

الترتيب إلجراء    كم في املدرسة ، فيمكن  PCR  اليوم املحدد لفحص ، ألي سبب من األسباب ، في املدرسة في  إذا لم يكن الطالب

كم اجراء الفحص في  يمكنأو    ،   KS9284باستخدام كود املدرسة الخاصة  رة في القائمة املرفقة  ذكو املز  الفحص في احد املراك

 الخاصة.   كمآخر على نفقت  خاصمركز 

 

 ،  مع فائق االحترام والتقدير 

 نطوانيت براون أ

 ة مديرة  املدرس
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