Date: ـJuly 30th, 2020
Circular 34/ AY 2019-2020
Subject: Back- to- School ADEK Models and Procedures K-10
Dear Parents,
I trust that you are all keeping well and that you are enjoying the summer sun with your
families.
At Ajyal Al Falah, the safety, physical and mental health, and wellbeing of our students, parents,
and staff, is of paramount importance and it is, therefore, your primary concern when deciding
on the Back- to -School model and procedures.
In conjunction with the official advice and guidelines from the government and Abu Dhabi
Department of Education and Knowledge (ADEK) to help curb the transmission of COVID-19
and to help protect our students, parents, and staff, and intensive planning has been put in
place by our leadership team for the Back-to-School phase.
The school’s guidelines have been developed with an expectation that students, parents, and
staff will take personal responsibility and it is hoped they will recognize the importance of the
measures introduced and will follow the guidelines to ensure a safe school campus for all
students, parents, and staff.
For the Back- to- School integration and re-entering, we have decided on the following (2)
models and have developed the following specific guidelines due to the total number of
students enrolled in each grade for 2020-2021:
Safe operations:
ADEK Model 4
(For Kindergarten and Grade 1-4 students ONLY) Alternative weeks starting on August 30th,
2020
• We have decided on Model 4 with the face to face learning in the classrooms for 50%
of the Kindergarten and Grade 1-4 students ONLY, every other week.
• Distance learning with full (virtual) live lessons for the remaining 50%.
• In other words, for Kindergarten classes and Grade 1-4 classes, for instance, the
students will be divided into two groups, an A and a B group, to limit the number of
students in each class per week. Group A will attend weeks 1 and 3 and Group B will
attend weeks 2 and 4. The groups (Grade 1-4) or “bubbles” in Kindergarten, will be
seated within 2-meter social distancing.
• Teachers will be able to not only keep track of the health and safety of the particular
students while teaching face to face and teach live (virtual) lessons but will provide
constructive feedback on all teaching and learning aspects so that no student will fall
behind.
• Students participating in class from home will be actively engaged through the teacher’s
live lessons.

•
•
•
•
•
•
•

Parents will receive a rotation schedule indicating their child’s groups and the weeks
their child will be attending school.
Kindergarten students will not have to wear masks; however, teachers will guide and
demonstrate continuous hand washing procedures.
All students that are 6 years and older, and all staff, must meet the health
requirements such as wearing masks, for entry and need to follow the exit and entry
protocol.
Students in Grade 1-4 that are taught face to face, must adhere to the health and safety
requirements of keeping a social distance of 2 meters between each other, must wear
face masks and need to be reminded to wash their hands continuously.
Washable face masks with our school’s logo can be purchased from AQUARIUS, our
school’s uniform shop. (see school website for Circular 32)
Students must always carry a small bottle of sanitizers with them.
Parents with Children of Determination will receive clear guidelines and will be
informed of arrival and departure timings.

ADEK MODEL 1
(For all Grade 5-10 students (Only) Full return starting on August 30th, 2020)
• It was decided that all Grade 5 to 10 (ONLY) must return to the school as intended from
the date of opening and must adhere to the health and safety requirements (keeping a
social distance of 2- meters between each other and must wear masks).
• Students in Middle and High School, have missed out on the valuable face to face
teaching opportunities during the Distance Learning time frame.
• Students in Middle and High School do not have to be grouped, due to their smaller
numbers per class.
• All Grade 5-10 students must wear masks and must adhere to the health and safety
regulations and social distancing procedures. Washable masks can be purchased from
AQUARIUS, our school’s uniform shop. (Circular 32)
• All the Grade 5-10 girls will be accommodated on the second floor and all the Grade 510 boys will be accommodated on the first floor.
• Students must always carry a small bottle of sanitizers with them.
• Contactless hand sanitizers will be available at all access points and in all classrooms.
New arrival and departure times will be communicated with parents after approval is obtained
from ADEK.

Requirements for entering the school
Mandatory COVID 19 TEST RESULTS
•
•
•
•
•
•
•
•

All students and staff must undergo COVID-19 testing before being authorized to
return to the school.
All students and staff must submit documentation as evidence of their current COVID19 test results before entering the school on August 30th, 2020, or before.
The COVID-19 test results will be collected at the entrance points and will be filed by
the nurse in the school’s clinic.
The school’s COVID-19 Taskforce Team will verify whether staff and students have been
tested and they submitted recent COVID 19 test results.
Any student or staff member who has not submitted their COVID-19 results will be
asked to leave the school premises immediately.
Students or staff tested positive must stay home in quarantine or should follow the
measures advised by a medical doctor who will determine if medical help, home
treatment, or further testing is required.
All students and staff must declare recent travel history and must adhere to the
quarantine procedures outlined by the Department of Health and Immigration.

Guidelines for daily health screening before leaving home
• Parents are requested to check their children’s temperatures and screen them for
symptoms before leaving the house.
• Children that exhibit symptoms or who are feeling unwell, are encouraged to stay
home.
• Parents need to inform the school when children will be absent due to illness.
• Any students with COVID-19 symptoms must be examined by a medical practitioner and
parents must inform the school by providing the documentation with the test results.
Temperature screening and Back- to- school entry and exit Protocol
• All access points will be indicated (in green) and exit points (in red), with arrows that
will direct parents and students to the school’s main entrance, the gymnasium
entrance, and exit, Grade 2 entrance and exit, as well as the Kindergarten entrances and
exits.
• Temperature screening will take place at all entrance points.
• These entrances and exit points will also direct students to their classes and will
minimizing the mixing of students.
• Access points will be demarcated by stickers with standing intervals of 2 meters.
• Contactless hand sanitizers will be available at all access points and in all classrooms.
• Non-contact thermal scanners will be available at the main entrance, the gymnasium,
and at the Kindergarten entrances.

•
•
•
•
•

•

Students that are making use of the school’s bus transportation will be screened
before they enter the bus and again when entering the school.
An isolation area close to the main entrances will be available for children and staff with
fever and high temperature.
Parents will be informed when their children have high fever and parents MUST fetch
their children from the school’s quarantine area to be examined by a medical
practitioner.
Teachers will scan students’ temperatures during the school day.
Only one (1) authorized parent (without fever or COVID-19 symptoms) will be allowed
to enter the school to drop off and fetch Kindergarten children in the classrooms.
Parents authorized to enter the school should adhere to the health and safety
requirements of keeping a social distance of 2 -meters between each other and must
wear masks.
All Elementary, Middle, and High School students that are dropped off at the school’s
entrances, should enter their classrooms without their parents.

Admissions, Registrations, and Orientation
• Parents that are interested in admission at our school, need to apply online through our
school’s website.
• Ms. Lamya Merheby, the school’s registrar, will arrange online interviews for all
Kindergarten students and online assessment dates and times with Elementary, Middle,
and High School students that are interested in admission at our school.
• All results will be communicated through email.
• Parents can order school uniforms through the “Click and Collect” procedure by
selecting our school uniform online through the order forms provided by AQUARIUS,
the school’s uniform provider. (See Circular 32 on the school’s website).
• All textbooks will be provided to students in a digital form on their IPads (Grade 1-8)
and laptops (Grade 9 and 10) when purchased from JTRS at www.jtrs.ae
• Textbooks and notebooks for Grade 1-4 will be sanitized before distribution.
Students’ medical records
Parents need to inform the registrar of their children’s medical issues and must provide the
school with updated medical records. Parents will be accountable for withholding medical
records from the school. The school will report such cases to ADEK and the student’s seat will
be canceled. Medical records will be filed at the school’s clinic, will be kept confidential, and
will only be shared with the relevant parties where the student will require intervention,
educational support, and or medical support from the school nurse.
Procedures for Classrooms
• All teachers, administration staff, and students MUST be COVID-19 tested before
entering the school and classrooms.
• Teachers will remain in the 2-meter social distancing from each other and within their
classrooms form students.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

All teachers, administration staff, and students 6 years and older, MUST wear face
masks and only take the face mask off during lunchtime in the classrooms. Washable
masks can be purchased at the online uniform store.
Teachers will ensure that they practice proper hand sanitizing methods with their
students in the classroom and before and after breaks.
Students will remain in their designated seats throughout the day (except during breaks,
P.E., library, and or ICT lessons).
Due to the government’s safety regulations, the swimming pool will be closed until
further notice and any contact sports such as (basketball and football) are prohibited.
Students in Middle and High School will visit the Library, ICT labs, Art rooms, and Science
Labs in which case only one class will be given access at a time.
Cleaning between groups of students will take place with strict supervision.
ADEK is encouraging students to participate in cultural activities such as Art under the
condition that social distancing will be implemented and shared material such as
paintbrushes, other art equipment, and desks will be disinfected after each use.
Contactless hand sanitizers will be set up in the key locations, in classrooms, and
around the school.
Students will know where to sit and strict separation between groups will be adhered
to with 2-meter social distancing.
Classes and resources will be disinfected and cleaned between breaks, when used, and
after school.
In the Kindergarten Department student resources will be individualized and provided
in zip lock bags that will be labeled and sanitized after use.
All classes will be equipped with hand sanitizers and disinfectant wipes.
To reduce the risk of contamination and prevent the spread of bacteria, staff and
students must bring their stationery (pencils, erasers, sharpeners, color crayons, board
markers) and water bottles to the classroom.
Students will not be allowed to share any stationery, food, or water bottles.
All stationary and water bottles must be labeled with students’ full names and grades.
Middle and High School students need to disinfect their stationary and digital
resources regularly and will not be allowed to share any items.
Parents are responsible to provide their children’s lunch and digital equipment (IPads,
headphones, etc.) for the day.
Keita Cafeteria will provide pre-packed lunches at the classrooms for the children of
parents who made arrangements and payments online.
Keita will provide the parents with an online menu option for packed lunches very
soon.
All students will enjoy their lunch in the classrooms and will not visit the cafeteria.
Kindergarten students will be split into smaller groups called “bubbles”.
Kindergarten students will also have their lunch in their classrooms.
The use of any outside play equipment for Kindergarten students is not permitted.
Kindergarten teachers will plan other exciting and creative physical games and fun
activities instead and will enforce and supervise handwashing before and after games
and breaks.

Students of Determination and Learning Support
Additional arrangements will be made for students of determination and will be communicated
with the parents individually. Risk assessments will be conducted and IEPs will be revised to
enable students to determine equitable access to return to school.
Students who experience learning barriers will be supported by the teachers, Learning Support,
Special Education, and Intervention team. Parents will have to give their consent for the
intervention and support by the SEN/Intervention team.
Students’ attendance
• Students’ attendance is compulsory according to the models mentioned above (faceto-face or virtual learning) approved by ADEK for K-10 students.
• Students will be marked absent if they fail to attend classes.
• An Absence is only authorized for the following reasons, confirmed by a signed letter
from the Parents/ Guardian and by way of an official medical certificate
•

•

to attest for the full duration of absence: (illness, death of a first -or second-degree
family member, scheduled doctor’s appointment, mandatory appearance before an
official body, essential urgent family travel for matters such as medical treatment or
death of a family member)
Parents need to inform the school of any absence and submit the required
documentation.

“Stay home when doubt policy”
• Any member of the school community feeling unwell by having a high fever, and
exhibiting any COVID-19 associated symptoms should stay home.
• They will not be permitted to enter the school’s premises or will be isolated according
to the incident management protocol if the illness should be evident during the day.
• Medical clearance is required to return to the school premises following a period of
physical absence.
Morning assemblies
The large morning assemblies are not permitted and teachers will continue to perform the
U.A.E. National Anthem in classrooms.
Restrooms
• We have employed additional support and cleaning staff that will oversee and supervise
the use and hygiene in each washroom and section of the school.
• Strict rules will apply in the washrooms.
• Only three students will be allowed to enter the washrooms at a time.
• Each washroom will be equipped with disposable paper towels, liquid soap, and posters
on the walls of the washrooms that will remind students of hygiene protocols.
• Teachers will reinforce the 20 seconds handwashing procedure.
• In the KG Department, teachers and teacher assistants will support Kindergarten
students with washing their hands properly and frequently.

Prayer Rooms
Students in the Middle and High School, and teachers must bring their prayer mats which will
be properly stored while at the school and taken home to be cleaned regularly.
• Other regulations and procedures regarding prayer time will be published at a later
stage.
School trips
All School trips are suspended until further notice.
Bus transportation
• ADEK and the school leadership team strongly advise parents to rather be responsible
for their children’s transportation by dropping their children in the morning and
fetching them from the school in the afternoon, wherever possible, to alleviate
pressure on the bus system of only 50% occupancy.
• Applications for bus transportation closed on July 27th, 2020, and parents who
requested bus transportation for their children before the due date, will be informed
soon.
•

All final safety measures (e.g. temperature checks, health monitoring, and sanitizing)
for buses will be announced by ADEK soon.

Important protocols for contact tracking and reporting COVID-related health concerns to
relevant health authorities (ADEK policy and guidelines p.23)
• Staff and parents are required to download the ALHOSN app
https://www.ncema.gov.ae/alhosn/index.html
• Based on the ALHOSN health coding system, in case a student or a member of staff
tests positive for COVID-19, ALL people who are suspected to have come in contact
with the affected person will be alert and their health status will change to “amber”,
they need to be tested or re-tested.
• The school has to keep rigorous records of students’ attendance and grouping by date
to identify potential exposure to COVID-19 to facilitate tracing.
• ADEK will provide schools with more information regarding contact tracing.

Communication
To respond quickly and effectively to any new ADEK and other government guidelines, which
might include stricter controls that could come into force during the opening of the school, our
leadership team will be vigilant and will inform parents immediately.
I trust that you will be satisfied with the school’s “BACK-TO-SCHOOL MODELS’ for K-10
students and the guidelines we have put in place for the start of the new academic year 202021.

Please do not hesitate to communicate with the school if you have any questions.
We look forward to welcoming our students and parents on August 30th, 2020, and will inform
all parents of the bus transportation and the class groups for Kindergarten, and Grade 1-4
(Model 4) very soon.
Please keep safe and healthy.

Yours sincerely,
Antoinette Brown

تعميم 34
املوضوع :نماذج واجراءات دائرة التعليم واملعرفة بشأن العودة الى املدارس
من رياض األطفال حتى الصف العاشر
أولياء األمور الكرام،
نرجو أن تكونوا جميعا بخير،
تعد السالمة والصحة البدنية والعقلية ورفاهية طالبنا وأولياء األمور وموظفينا من أهم أولوياتنا ،لذا ،فإن اهتمامك
األساس ي عند اتخاذ قرار بشأن نموذج وإجراءات العودة إلى املدرسة.
بالتزامن مع النصائح والتوجيهات الرسمية من الحكومة ودائرة التعليم واملعرفة ( )ADEKللمساعدة في منع انتشار COVID-
 19وللمساعدة في حماية طالبنا وأولياء األمور واملوظفين ،تم وضع التخطيط املكثف من قبل إدارة املدرسة بشأن العودة
إلى املدرسة.
تم تطوير املبادئ التوجيهية للمدرسة مع توقع أن يتحمل الجميع املسؤولية الشخصية نرجو أن يدركوا أهمية التدابير
املقدمة وأن يتبعوا املبادئ التوجيهية لضمان سالمة الخرين.
بالنسبة لدمج العودة إلى املدرسة والعودة إليها ،قررنا النماذج ( )2التالية وقمنا بتطوير اإلرشادات املحددة التالية ً
نظرا
إلجمالي عدد الطالب املسجلين في كل صف للفترة :2021-2020
العمليات اآلمنة:
نموذج أديك 4
(لطالب رياض األطفال والصفوف  4-1فقط) أسابيع بديلة تبدأ في  30أغسطس 2020
• قررنا في النموذج  4التعلم على املقاعد الدراسية كل أسبوعين لطالب رياض األطفال وحتى الصف الرابع مع الحرص على
تواجد نسبةـ  ٪50فقط.
• التعلم عن بعد مع دروس مباشرة كاملة (افتراضية) ملا تبقى من .٪50
• وبعبارة أخرى ،بالنسبة لفصول رياض األطفال والصفوف  ،4-1على سبيل املثال ،سيتم تقسيم الطالب إلى مجموعتين،
مجموعة أ وب مجموعة ،للحد من عدد الطالب في كل فصل في األسبوع .ستحضر املجموعة (أ)
األسابيع  1و ،3وستحضر املجموعة (ب) األسابيع  2و .4وسيتم املحافظة على مسافة التباعد الجتماعي  2متر لجميع
املجموعات.

• لن يكون املعلمون قادرين على تتبع صحة وسالمة الطالب املعينين فقط أثناء التدريس ً
وجها لوجه وتعليم الدروس الحية
(الفتراضية) ولكنهم سيقدمون تعليقات بناءة حول جميع جوانب التدريس والتعلم حتى ل يتخلف أي طالب.
• سيتم إشراك الطالب املشاركين في الفصل من املنزل بنشاط من خالل الدروس املباشرة للمعلم.
ً
• سيتلقى أولياء األمور جدول بالتناوب يشير إلى مجموعات أطفالهم واألسابيع التي سيحضر فيها طفلهم املدرسة.
• لن يضطر طالب رياض األطفال إلى ارتداء األقنعة؛ ومع ذلك ،سيوجههم املعلمون ويوضحون لهم إجراءات غسل اليدين
املستمرة.
• يجب على الجميع والطالب من عمر  6وما فوق  ،لبس األقنعة و الحرص على اتباع اإلجراءات الحترازية و اتباع بروتوكول
الدخول و الخروج من و الى املدرسة .
• يجب أن يلتزم الطالب في الصف األول إلى الرابع الذين يتم تعليمهم ً
وجها لوجه بمتطلبات الصحة والسالمة املتمثلة في
الحفاظ على مسافة اجتماعية تبلغ مترين بين بعضهم البعض ،ويجب عليهم ارتداء أقنعة الوجه ويجب تذكيرهم بغسل
أيديهم باستمرار.
• يمكن شراء أقنعة الوجه القابلة للغسيل التي تحمل شعار مدرستنا من  ،AQUARIUSمتجر الزي املدرس ي في مدرستنا.
(انظر موقع املدرسة للتعميم .)32
• يجب على الطالب ً
دائما حمل علبهم الخاصة من معقم اليد.
• سيتلقى أولياء أمور طلبة أصحاب الهمم إرشادات واضحة وسيتم إبالغهم بمواعيد الوصول واملغادرة.
نموذج ADEK 1
عودة جميع الطالب من الصف  ، 10-5يبدأ الفصل في  30أغسطس 2020
• تقرر عودة جميع الصفوف من  5إلى ( 10فقط) إلى املدرسة على النحو املقصود من تاريخ الفتتاح ويجب أن يلتزموا بلوائح
الصحة والسالمة (الحفاظ على مسافة التباعد الجتماعي " 2متر " كما ينبغي عليهم ارتداء األقنعة).
• ل يجب تجميع الطالب في املدارس اإلعدادية والثانوية ً
نظرا ألعدادهم الصغيرة لكل فصل.
• بمكن شراء األقنعة القابلة للغسل من  ،AQUARIUSمتجر الزي املدرس ي في مدرستنا(.تعميم .)32
• خصص الطابق األول لستيعاب حميع الطالب من الصف  ،10 – 5في حين خصص الطابق الثاني لستيعاب جميع طالبات
من الصف 10-5
• يجب على الطالب ً
دائما حمل زجاجة صغيرة من املطهرات معهم.
• ستتوفر معقمات يدوية غير تالمسيه في جميع نقاط الوصول وفي جميع الفصول الدراسية.
سيتم إبالغ أولياء األمور بمواعيد الوصول واملغادرة الجديدة بعد الحصول على املوافقة من .ADEK

متطلبات دخول املدرسة:
 COVID 19نتائج االختباراإللزامية
• على جميع الطالب واملوظفين الخضوع لختبار  COVID-19قبل دخول املدرسة و تقديم الوثائق كدليل على نتائج اختبار
 COVID-19الحالية قبل دخول املدرسة في  30أغسطس  2020أو قبل ذلك.
• سيتم جمع نتائج اختبار  COVID-19عند نقاط الدخول ملمرضة العيادة في املدرسة.
• سيتحقق فريق عمل  COVID-19باملدرسة مما إذا كان قد تم اختبار املوظفين والطالب وقدموا نتائج اختبار COVID 19
جديد.
• سيطلب من أي طالب أو موظف لم يقدم نتائج  COVID-19مغادرة مبنى املدرسة على الفور.
• يجب على الطالب أو املوظفين الذين تم اختبارهم بشكل إيجابي البقاء في املنزل في الحجر الصحي أو يجب أن يتبعوا التدابير
التي نصح بها الطبيب الذي سيحدد ما إذا كانت املساعدة الطبية أو العالج املنزلي أو املزيد من الختبارات مطلوبة.
• يجب على جميع الطالب واملوظفين إعالن تاريخ السفر األخير ويجب أن يلتزموا بإجراءات الحجر الصحي التي حددتها لجنة
إدارة الطوارئ و األزمات.
إرشادات الفحص الصحي اليومي قبل مغادرة املنزل:
• يطلب من اآلباء فحص درجات حرارة أطفالهم وفحصهم ملعرفة األعراض قبل مغادرة املنزل.
• ينصح إبقاء األطفال الذين تظهر عليهم أعراض أو يشعرون بتوعك في املنزل.
• على أولياء األمور إبالغ املدرسة بالوقت الذي سيغيب فيه األطفال بسبب املرض.
• يجب فحص أي طالب يعاني من أعراض  COVID-19من قبل ممارس طبي ويجب على اآلباء إبالغ املدرسة من خالل تقديم
الوثائق مع نتائج الختبار.
فحص درجات الحرارة وبروتوكول الدخول والخروج من املدرسة
• سيتم تحديد جميع نقاط الوصول (باللون األخضر) ونقاط الخروج (باللون األحمر) ،مع األسهم التي ستوجه اآلباء والطالب
إلى املدخل الرئيس ي للمدرسة ،ومدخل الصالة الرياضية ،والخروج ،ومدخل وخروج الصف الثاني ،وكذلك مداخل ومخارج
رياض األطفال.
• سيتم فحص درجة الحرارة في جميع نقاط الدخول ،كما سيقوم املدرسون بفحص درجات حرارة الطالب خالل اليوم
الدراس ي.
• ستعمل هذه املداخل ونقاط الخروج ً
أيضا على توجيه الطالب إلى الفصول الدراسية وتقليل اختالط الطالب.
• سيتم ترسيم نقاط الوصول عن طريق امللصقات بفواصل تبلغ  2متر.
• ستتوفر معقمات يدوية غير تالمسيه في جميع نقاط الوصول وفي جميع الفصول الدراسية.
• ستتوفر املاسحات الضوئية الحرارية غير املتصلة عند املدخل الرئيس ي وصالة األلعاب الرياضية ومداخل رياض األطفال.
• سيتم فحص الطالب الذين يستخدمون الحافلة في املدرسة قبل دخولهم الحافلة ومرة أخرى عند دخولهم املدرسة.

• منطقة عزل قريبة من املداخل الرئيسية ستكون متاحة لألطفال واملوظفين املصابين بالحمى ودرجات الحرارة املرتفعة.
• سيتم إبالغ أولياء األمور عندما يعاني أطفالهم من حمى شديدة ويجب عليهم اصطحاب أبنائهم من منطقة الحجر الصحي
باملدرسة ليتم فحصها من قبل ممارس طبي.
• يسمح لولي أمر واحد فقط ( )1معتمد (بال أي اعراض للمرض  )COVID-19بدخول املدرسة لتوصيل أطفال الروضة
وإحضارهم إلى الصفوف الدراسية .يجب على اآلباء املصرح لهم بدخول املدرسة اللتزام بمتطلبات الصحة والسالمة
والحفاظ على مسافة اجتماعية  2متر بين بعضهم البعض ويجب ارتداء أقنعة.
• يجب على جميع طالب املدارس البتدائية واملتوسطة والثانوية الدخول الى صفوفهم الدراسية بدون والديهم.
القبول والتسجيل والتوجيه
• على الراغبين في التسجيل في مدرستنا التقديم عبر اإلنترنت من خالل موقعنا اإللكتروني.
• ستقوم السيدة مليا مرعبي ،مسؤولة التسجيل ،بترتيب مقابالت عبر اإلنترنت لجميع طالب رياض األطفال وتواريخ وأوقات
التقييم عبر اإلنترنت مع طالب املدارس البتدائية واملتوسطة والثانوية املهتمين بالنضمام إلى مدرستنا.
• سيتم إرسال جميع النتائج عبر البريد اإللكتروني.
• يمكن ألولياء األمور طلب الزي املدرس ي من خالل إجراء "النقر والستالم" عن طريق اختيار الزي املدرس ي عبر اإلنترنت من
خالل نماذج الطلبات املقدمة من  ،AQUARIUSمقدم الزي املدرس ي( .انظر التعميم  32على موقع املدرسة).
• سيتم توفير جميع الكتب الدراسية للطالب في شكل رقمي على أجهزة  iPadالخاصة بهم (الصف  )8-1وأجهزة الكمبيوتر
املحمولة (الصف  9و )10عند شرائها من  JTRSعلى www.jtrs.ae
• سيتم تعقيم الكتب املدرسية والدفاتر للصف األول إلى الرابع قبل التوزيع.
السجالت الطبية للطالب
يجب على اآلباء إبالغ املسجل باملسائل الطبية ألطفالهم ويجب أن يزودوا املدرسة بسجالت طبية محدثة .سيكون اآلباء
مسؤولين عن حجب السجالت الطبية من املدرسة .ستقوم املدرسة بإبالغ مثل هذه الحالت إلى  ADEKوسيتم إلغاء مقعد
الطالب .سيتم حفظ السجالت الطبية في عيادة املدرسة ،وسيتم الحتفاظ بها بسرية ،ولن يتم مشاركتها إل مع األطراف
ذات الصلة حيث سيحتاج الطالب إلى التدخل ،والدعم التعليمي ،أو الدعم الطبي من ممرضة املدرسة.
إجراءات الفصول الدراسية
• يجب اختبار جميع  COVID-19لجميع املعلمين وموظفي اإلدارة والطالب قبل دخول املدرسة والفصول الدراسية.
• سيبقى املعلمون في املسافة الجتماعية التي تبعد مسافة مترين عن بعضهم البعض وداخل الفصول الدراسية من الطالب.
• يجب على جميع املعلمين وموظفي اإلدارة والطالب من عمر  6سنوات وما فوق ارتداء أقنعة الوجه وإزالة قناع الوجه فقط
أثناء وقت الغداء في الفصول الدراسية .يمكن شراء األقنعة القابلة للغسل من متجر األزياء املوحد عبر اإلنترنت.
السجالت الطبية للطالب

يجب على اآلباء إبالغ املسجل باملسائل الطبية ألطفالهم ويجب أن يزودوا املدرسة بسجالت طبية محدثة .سيكون اآلباء
مسؤولين عن حجب السجالت الطبية من املدرسة .ستقوم املدرسة بإبالغ مثل هذه الحالت إلى  ADEKوسيتم إلغاء مقعد
الطالب .سيتم حفظ السجالت الطبية بسرية في عيادة املدرسة.
إجراءات الفصول الدراسية
• يجب اختبار جميع  COVID-19لجميع املعلمين وموظفي اإلدارة والطالب قبل دخول املدرسة والفصول الدراسية.
• سيحافظ املعلمون على املسافة الجتماعية التي تبعد مسافة مترين عن بعضهم البعض وداخل الفصول الدراسية من
الطالب.
• يجب على جميع املعلمين وموظفي اإلدارة والطالب من عمر  6سنوات وما فوق ارتداء أقنعة الوجه وإزالة قناع الوجه فقط
أثناء وقت الغداء في الفصول الدراسية .يمكن شراء األقنعة القابلة للغسل من متجر األزياء املوحد عبر اإلنترنت.
• سيتأكد املعلمون من أنهم يمارسون طرق تعقيم اليدين املناسبة مع طالبهم في الفصل الدراس ي وقبل وبعد فترات الراحة.
• سيبقى الطالب في مقاعدهم املخصصة طوال اليوم (باستثناء أثناء فترات الراحة ،و  ،PEواملكتبة ،ودروس تكنولوجيا
املعلومات والتصالت).
• بسبب لوائح السالمة الحكومية ،سيتم إغالق املسبح حتى إشعار آخر ويحظر أي رياضة اتصال مثل (كرة السلة وكرة
القدم).
• سيقوم الطالب في املدرسة اإلعدادية والثانوية بزيارة املكتبة ،ومختبرات تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،وغرف الفنون،
ومختبرات العلوم ،وفي هذه الحالة سيتم منح فئة واحدة فقط إمكانية الوصول في كل مرة.
• يتم التعقيم الفصول واملوارد وتنظيفها بين فترات الراحة ،عند استخدامها و بعد خروج الطالب وبإشراف صارم.
• تشجع  ADEKالطالب على املشاركة في األنشطة الثقافية مثل الفن بشرط أن يتم تنفيذ التباعد الجتماعي ،كما سيتم
تطهير املواد املشتركة مثل فرشاة الرسم ومعدات فنية أخرى واملكاتب بعد كل استخدام.
• سيتم وضع معقمات يدوية غير تالمسيه في املواقع الرئيسية وفي الفصول الدراسية وحول املدرسة.
• سيعرف الطالب مكان الجلوس وسيتم اللتزام بالفصل الدقيق بين املجموعات من خالل مسافة تباعد اجتماعي مقدرة
بمترين.
• سيتم تخصيص موارد الطالب في قسم رياض األطفال وتوفيرها في أكياس قفل مضغوطة سيتم تمييزها وتعقيمها بعد
الستخدام.
• سيتم تجهيز جميع الفئات بمطهرات اليد ومناديل مطهرة.
• للحد من مخاطر التلوث ومنع انتشار الفايروس ،يجب على املوظفين والطالب إحضار قرطاسيتاهم املكتبية الخاصة
(أقالم الرصاص واملمحاة واملبراة وأقالم التلوين ،الخ )...وزجاجات املياه الخاصة بهم إلى الفصل الدراس ي ولن يسمح للطالب
باملشاركة بين بعضهم البعض أي قرطاسية أو طعام أو زجاجات مياه.
• يجب وضع عالمة على جميع زجاجات املياه واألدوات املكتبية بأسماء الطالب.

• يحتاج طالب املدارس اإلعدادية والثانوية إلى تطهير أدواتهم القرطاسية وأجهزتهم الرقمية بانتظام ولن يسمح لهم بمشاركة
مع أي طالب آخرين.
• اآلباء مسؤولون عن توفير طعام أطفالهم وأجهزتهم الرقمية ( ،iPadوسماعات الرأس ،وما إلى ذلك).
ً
مسبقا في الفصول الدراسية للطالب الذين قاموا بالشتراك والدفع عبر اإلنترنت.
• ستقدم كافيتريا كيتا وجبات غداء معبأة
قريبا ً
• ستقوم كيتا بتزويد اآلباء بخيار القائمة عبر اإلنترنت لتناول وجبات الغداء ا ً
جدا.
• تمنع التجمعات وسيقوم الطالب بالستمتاع بوجبة الغذاء في فصولهم الدراسية.
• سيتم تقسيم طالب رياض األطفال إلى مجموعات أصغر تسمى "."Bubble
• ل يسمح باستخدام أي معدات لعب خارجية لطالب رياض األطفال.
• سيقوم املعلمون في قسم رياض األطفال بتخطيط ملمارسة ألعاب جسدية وأنشطة ممتعة وإبداعية أخرى بديلة ،مع
الحرص على غسل اليدين والشراف على ذلك قبل وبعد األلعاب وفترات الراحة.
الطالب ذوي الهمم ودعم التعلم
سيتم عمل ترتيبات إضافية لذوي الهمم وسيتم التواصل مع أولياء األمور بشكل فردي .كما سيتم إجراء تقييمات املخاطر
وسيتم مراجعة برامج التعليم الفردي لتمكين الطالب الدخول إلى املدرسة.
سيتم دعم الطالب الذين يعانون من صعوبة التعلم من قبل املعلمين ،ودعم التعلم ،والتعليم الخاص ،وفريق التدخل.
سيتعين على اآلباء إعطاء موافقتهم على التدخل والدعم من قبل .SEN
حضور الطالب
• حضور الطالب إلزامي ً
وفقا للنماذج املذكورة أعاله (وجها لوجه أو التعلم الفتراض ي) املعتمدة من  ADEKلطالب .K-10
• سيتم تسجيل الطالب الذين لم يحضروا الفصول الدراسية "غياب".
• الغياب املصرح به فقط لألسباب التالية( :املرض ،وفاة الدرجة األولى أو الدرجة الثانية) .أحد أفراد األسرة ،موعد الطبيب
املقرر ،املثول اإللزامي أمام هيئة رسمية ،سفر العائلة العاجل ملسائل مثل العالج الطبي أو وفاة أحد أفراد األسرة) مؤكدة
برسالة موقعة من الوالدين  /ولي األمر وشهادة طبية رسمية تشهد طوال مدة الغياب.
“البقاء في املنزل عند الشك”
• أي طالب في املجتمع املدرس ي يشعر بتوعك بسبب ارتفاع درجة الحرارة ،يجب أن يبقى في املنزل عند شعوره بأي أعراض
مرتبطة بـ .COVID-19
• لن يسمح لهم بدخول مباني املدرسة أو سيتم عزلهم ً
ً
وفقا لبروتوكول إدارة الحوادث إذا كان املرض يجب أن يكون
واضحا
خالل النهار.
• مطلوب تصريح طبي للعودة إلى مبنى املدرسة بعد فترة من الغياب الجسدي.
تجمعات الصباح
ل يسمح بالتجمعات الصباحية وسيستمر املعلمون في أداء النشيد الوطني في الفصول الدراسية.

دورات املياه
• قمنا بتوظيف طاقم دعم وتنظيف إضافي سيشرف على الستخدام والنظافة في كل دورة مياه وقسم من املدرسة.
• ستطبق قواعد صارمة في الحمامات.
• يسمح لثالثة طالب فقط بدخول دورات املياه في املرة الواحدة.
• سيتم تجهيز كل دورة مياه بمنشفة ورقية يمكن التخلص منها وصابون سائل وملصقات على جدران الحمامات لتذكير
الطالب ببروتوكولت النظافة.
• سيعزز املعلمون إجراء غسل اليدين ملدة  20ثانية.
• في قسم الروضة ،سيقوم املعلمون ومساعدو املعلمين بدعم طالب رياض األطفال بغسل أيديهم بشكل صحيح ومتكرر.
غرف الصالة
يجب على الطالب في املدرسة اإلعدادية والثانوية ،واملعلمين إحضار سجادات الصالة الخاصة و التي سيتم حفظها بشكل
صحيح أثناء وجودهم في املدرسة وإعادتها إلى املنزل لتنظيفها بانتظام.
• سيتم نشر اللوائح واإلجراءات األخرى املتعلقة بأوقات الصالة في مرحلة لحقة.
الرحالت املدرسية
تم تعليق جميع الرحالت املدرسية حتى إشعار آخر.
النقل بالحافالت
• تنصح دائرة التربية والتعليم وإدارة املدرسة أولياء األمور بأن يكونوا مسؤولين قدر املستطاع عن نقل أبنائهم باملواصالت
الخاصة قدر المكان من والى املدرسة ،وذلك بهدف تخفيف الضغط على نظام الحافالت الذي يشغل  ٪50فقط.
• أغلقت طلبات نقل الحافالت في  27يوليو  ،2020وسيتم في أقرب وقت إبالغ أولياء األمور الذين قاموا بحجز مقعد الحافلة
ألبنائهم قبل التاريخ املذكور.
ً
• سيتم قريبا اإلعالن عن جميع إجراءات السالمة النهائية (مثل فحوصات درجة الحرارة واملراقبة الصحية والتعقيم)
للحافالت من قبل دائرة التعليم واملعرفة.
البروتوكوالت املهمة لتتبع االتصال واإلبالغ عن املخاوف الصحية املتعلقة بـ  COVIDإلى السلطات الصحية ذات الصلة
(سياسة  ADEKواملبادئ التوجيهية ص .)23
• يطلب من املوظفين وأولياء األمور تحميل تطبيق الحصنhttps://www.ncema.gov.ae/alhosn/index.html :
• تطبيق الحصن بتتبع األشخاص الذين قد خالطوا أو تعاملوا مع أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا باستخدام تقنية
البلوتوث ،حيث ي ْمكن ذلك السلطات الصحية من التعرف بسرعة على األشخاص املعرضين لخطر اإلصابة بفيروس كورونا،
والتصال بهم حتى يتم إعادة اختبارهم.
• على املدرسة الحتفاظ بسجالت دقيقة لحضور الطالب وتجميعهم حسب التاريخ لتحديد التعرض املحتمل لـلفايروس
لتسهيل عملية البحث.
• سوف تزود دائرة التعليم واملعرفة املدارس بمزيد من املعلومات فيما يتعلق بتعقب التصال.

االتصاالت
للرد بسرعة وفعالية على إرشادات  ADEKأو أي إرشادات حكومية أخرى ،والتي قد تشمل ضوابط أكثر صرامة يمكن أن
ً
تدخل حيز التنفيذ خالل افتتاح املدرسة ،سيكون فريق العمل يقظا وسيبلغ اآلباء على الفور.
نثق برضاكم على "نماذج العودة إلى املدرسة" التي تقدمها املدرسة لطالب الروضة وحتى الصف العاشر واإلرشادات التي
وضعناها لبدء العام الدراس ي الجديد .2021-2020
في حال وجود أي استفسارات أخرى الرجاء التواصل مع املدرسة.
ً
نتطلع للترحيب بكم مجددا في  30آب (أغسطس)  ،2020سنزودكم بمعلومات الالزمة بشأن املواصالت واملجموعات الصفية
من مرحلة رياض األطفال حتى الصف الرابع (النموذج  )4في القريب العاجل.
دمتم بحفظ الرحمن ورعايته
تفضلوا بقبول فائق التقدير والحترام،

أنطوانيت براون
مديرة املدرسة

