Dear parents of Grades 11 - 12 students,
We hope you receive this letter while you and your family are in good health.
Kindly note that we have been considering various options regarding the
reopening of school in August 2020. We were working very hard to come up with
an optimum scenario that takes into consideration our students’ health and
safety, our students’ educational achievement as well as our parents’
convenience. Moreover, the scenario to be implemented at the beginning of the
year will be subject to revision and improvement in accordance to students’
needs and ADEK directives.
Taking into consideration the results of the parents’ surveys submitted to ADEK
and believing in the importance of the last two years before graduation, we
decided to welcome Grade 11 and Grade 12 students on campus on a daily basis,
while taking all the precautions related to social distancing to ensure our
students’ health and safety.
We fully understand that some students will be exempted from coming to school
due to valid reasons (e.g. students showing symptoms of COVID 19, those who
have been in contact with a confirmed case, or those who have health issues that
prevent them from coming to school). All these students will have access to the
lessons covered in class by joining the ongoing sessions live through Google Meet.
These sessions will be interactive and students will be able to ask questions and
receive answers from their teachers. Thus, they will be on track with their
attending classmates.
Finally, be assured that our children’s safety and education are at the heart of
every decision we take. They are both our top priorities, and none will be
compromised for the other. We are looking forward to your full cooperation to
provide the best education to our students while making sure they are safe and
healthy.

In order for us to plan properly for next year and to meet the needs of all our
students, we need your urgent support by filling in the survey sent on Class Dojo.

Thank you for your cooperation
Administration

حضرات أولياء األمور الكرام،
نتمنى أن تصلكم رسالتنا هذه وأنتم بصحة وعافية.
يرجى العلم أ ّننا قد قمنا بدراسة خيارات متعددة بشأن إعادة فتح المدرسة في أغسطس 2020
وعملنا جاهدين الختيار السيناريو األفضل آخذين بعين اإلعتبار صحة وسالمة الطلبة
وتحصيلهم األكاديمي باإلضافة الى مراعاة ظروف أولياء األمور .كما تجدر اإلشارة الى ّ
أن
هذا السيناريو قابل للمراجعة والتطوير بما يتوافق مع احتياجات الطلبة وتعليمات دائرة التعليم
والمعرفة.
وفقا ً لنتائج استبيان دائرة التعليم والمعرفة وايمانا ً م ّنا بأهميّة السنتين األخيرتين قبل التخرج،
قررت إدارة المدرسة أن يداوم طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر يوميا ّ في المدرسة مع
ّ
مراعاة قواعد التباعد اإلجتماعي للتأكيد على صحة وسالمة الطالب.
نحن نقدر رغبة بعض أولياء األمور بعدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة ألسباب محقّة مثل
ظهور أعراض كوفيد  19على الطالب أو في حال مخالطة الطالب لشخص مصاب بكوفيد 19
أوإذا كان للطالب وضع صحي يمنعه من الحضور الى المدرسة وفي جميع تلك الحاالت
سيكون باستطاعة الطالب متابعة الحصص من خالل النقل الحي عبر منصة غوغل ميت
المدرسين وذلك للتأكد من حصول
)(Google Meetوسيكون الطالب على تواصل مباشر مع
ّ
الطالب على نفس المستوى التعليمي أسوة بزمالئه الطلبة.

في الختام ،نود التأكيد على ّ
أن سالمة الطلبة وتحصيلهم األكاديمي هما نصب أعيننا عند
اتخاذنا أي قرار ولن نتهاون بأي منهما .لذا فإ ّننا نأمل من حضراتكم التعاون الكامل معنا من
أجل تأمين التعليم المتميز ألبنائنا مع الحفاظ على سالمتهم وصحتهم.
من أجل مساعدتنا في التخطيط الستقبال الطلبة في العام القادم ,نرجو من جميع أولياء األمور
تعبئة اإلستبيان الذي تم إرساله على كالس دوجو.
شكرا لتعاونكم
اإلدارة

