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Date: April 1st, 2022  

   

Circular No:24  / AY 2021-2022 
Subject: ADEK Reduced Precautionary Measures for Academic Term 3  

 
Dear Parents,  
 
We are delighted to to share the important updates regarding the COVID-19 precautionary 
measures for the third term.   
ADEK announced the full return of face-to-face learning in all schools effective for Ajyal Al Falah 
on April 18th, 2022.  
Distance learning can no longer be offered during the upcoming term except for categories listed 
below. Further measures will still be updated in order to return to normality, as the health 
situation in the UAE continues to improve. ADEK will continue conducting compliance visits to 
the school.  
 
Ajyal Al Falah will continue to safeguarding our students with the safety regulations at the school 
and will continue with full return to face-to face learning for the third term as stated by ADEK.   
  
Distance learning will no longer be offered in the upcoming term except in the following cases: 
  
• During temporary COVID-19 closure (as per ADEK regulations). 
• For students with medical conditions classified as high risk during the COVID-19 pandemic. 
Parents must submit an attested and certified medical report to the school’s clinic, issued by a 
registered medical practitioner at SEHA. 
• For students exhibiting COVID-19 symptoms including respiratory symptoms, please refer to 
the table below for further details. 
  

Distance learning Offered only in the following cases.  
• During temporary COVID-19 closure (ADEK’s decision)  
• For students with medical conditions classified as high risk 
during the COVID-19 pandemic 
• For students exhibiting COVID-19 symptoms including 
respiratory symptoms.  

Physical distancing  Optional outdoors 
The school will still continue with social distancing indoors. 

Unvaccinated students aged 
16+ 

Permitted to go back to face-to-face learning 

Routine PCR testing • All students aged below 16: must have a PCR test valid for 
30 days, and a green pass on Al Hosn Application. 
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• Vaccinated 16 and above students: must have a valid PCR 
negative test result of 30 days and green pass on Al Hosn 
Application. 
•Unvaccinated students aged 16+: must have a valid PCR 
negative test result of 7 days. 
  

Parents and visitors to the 
school: requirement 

Green pass on Al Hosn App (or 48 hours valid PCR negative 
test results if unvaccinated). Parents and visitors must wear 
masks when entering the school. 

 
Masks (students and staff)  

 
All students 6 years and above, and all staff, will continue 
wearing face masks in the classrooms, small spaces, and in 
meetings, to limit the spread of the virus.   

  

  
We trust that our parents will support the school and will continue keeping the safety measures 
in mind when taking decisions about their children’s health and safety during the next phase to 
normality.  
  
Yours sincerely, 

 
 
 
 Antoinette Brown  

Principal Director  
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 2022ابريل  1 التاريخ:

 2021-2022العام األكاديمي   / تعميم رقم

   الثالثاإلجراءات االحترازية للفصل الدراس ي   ن تخفيض أبشدائرة التعليم واملعرفة قرارات املوضوع: 

 

 الّسادة أولياء األمور الكرام، تحّية وبعد 

 .  الثالثفصل الدراس ي  لل  COVID-19االحترازية ل التحديثات الهامة املتعلقة بالتدابير تكم مشاركيسعدنا 

 .  2022 أبريل 18من اعتبارا العودة الكاملة للتعلم وجها لوجه في جميع املدارس أعلنت دائرة التعليم واملعرفة عن  

وسيستمر   .الفصل الدراس ي القادم باستثناء الفئات املدرجة أدناهخالل لم يعد من املمكن تقديم التعلم عن بعد  

في دولة اإلمارات  الوضع الصحي  تحسن مع استمرار ، تحديث املزيد من التدابير من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية

   بزيارات لالمتثال للمدرسة.وستواصل دائرة التعليم واملعرفة القيام    . العربية املتحدة

 

وجها    إلى التعلمالعودة الكاملة ستواصل أجيال الفالح حماية طالبنا من خالل لوائح السالمة في املدرسة وستستمر في  

 للفصل الدراس ي الثالث كما ذكرت دائرة التعليم واملعرفة.    لوجه

  

 الفصل الدراس ي القادم إال في الحاالت التالية:  في بعد التعلم عن  يتم تقديم لن 

  

 (.)وفقا للوائح دائرة التعليم واملعرفة 19- ء اإلغالق املؤقت لكوفيد• أثنا

يجب على أولياء . COVID-19• للطالب الذين يعانون من حاالت طبية مصنفة على أنها عالية الخطورة خالل جائحة 

 ". صحة" هيئة في   ةمسجل جهة طبيةصادرة عن إلى عيادة املدرسة،    مصدقة ومعتمدة  طبية شهادة األمور تقديم 

  التنفس ي،بما في ذلك أعراض الجهاز  COVID-19• بالنسبة للطالب الذين تظهر عليهم أعراض 

 ملزيد من التفاصيل. أدناه  يرجى الرجوع إلى الجدول  

  

 .  تقدم فقط في الحاالت التالية عن بعد   التعلم

)قرار دائرة التعليم   19-• أثناء اإلغالق املؤقت بسبب جائحة كوفيد

 واملعرفة( 

• للطالب الذين يعانون من حاالت طبية مصنفة على أنها عالية الخطورة  

 COVID-19خالل جائحة 

بما في ذلك أعراض الجهاز   COVID-19• للطالب الذين تظهر عليهم أعراض 

 التنفس ي. 
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 التباعد الجسدي 
 

 فتوحة أماكن امل اختياري في  

 . التباعد االجتماعي في الداخلمسافة  تطبيقستستمر املدرسة في 

الذين تزيد     طعميناملالطالب غير  

 عاما  16أعمارهم عن 

 بالعودة إلى التعلم وجها لوجه لهم يسمح 

عاما    16جميع الطالب الذين تقل أعمارهم عن • يجب أن يكون لدى  الروتيني  PCRاختبار 

 . على تطبيق الحصن  مرور االخضر يوما ، و  30صالح ملدة  PCRاختبار 

يجب أن يكون لديهم نتيجة  : فما فوق  عاما  16من عمر  ملطعمين ا• الطالب  

يوما وتصريح أخضر على تطبيق   30سلبية صالحة ملدة   PCRاختبار 

 . الحصن

يجب أن يكون    عاما:  16الذين تزيد أعمارهم عن طعمين الطالب غير امل• 

 . أيام 7سلبية صالحة ملدة  PCRاختبار  لديهم نتيجة 

  

صالحة   سلبية  PCR  اختبار نتائج  املرور األخضر على تطبيق الحصن )أو  أولياء األمور وزوار املدرسة: املتطلبات

ارتداء  والزوار يجب على أولياء األمور    (.لغير املطعمينساعة  48ملدة 

 عند دخول املدرسة. األقنعة 

 

 )الطالب واملوظفين( األقنعة 

 

سنوات فما فوق ، وجميع    6سيستمر جميع الطالب الذين تبلغ أعمارهم 

  واملساحات الصغيرة في الفصول الدراسية  ماماتكاملوظفين ، في ارتداء  

 الفيروس.   انتشار   من للحد االجتماعات ، وفي 

  

  

وضع تدابير السالمة في االعتبار عند اتخاذ قرارات   وسيواصلون نحن على ثقة من أن أولياء أمورنا سيدعمون املدرسة 

 .  إلى الحياة الطبيعية بشأن صحة أطفالهم وسالمتهم خالل املرحلة التالية 

 

 ،  مع فائق االحترام والتقدير 

 أنطوانيت براون 

 ة مديرة  املدرس
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