Ta’allum Students’ Return to the Academy (Updated MoE Guidance)
Semester 1, 2021 - Commencing August 29th
August 23rd, 2021
Dear Parents and Families
We hope you have had a most enjoyable holiday.
Students will return to the Academy after the holiday from August 29th when we will be operating a
‘Blended Learning’ approach in line with the published guidance MoEHE, Circular 12. A copy of this
circular is posted on the Academy website.
This letter informs you of the days children will be required to be in school and when they will access
learning online from home. Student attendance will not exceed 50% of the total student capacity of
the school. Each class will be split into 2 separate groups to comply with MoE safety regulations. Both
online learning and face to face learning are equally important for your child’s progress.
Your Child’s Attendance Pattern from August 29th is as follows:
Class and Group List Link ( click here )
Group 1
Week Commencing
29th August
5th September
12th September
19th September
26th September
3rd October

Days for Your Child to Attend School
Sunday, Tuesday, Thursday
Monday, Wednesday
Sunday, Tuesday, Thursday
Monday, Wednesday
Sunday, Tuesday, Thursday
Monday, Wednesday

Days for your Child to Access
Learning Online from Home
Monday, Wednesday
Sunday, Tuesday, Thursday
Monday, Wednesday
Sunday, Tuesday, Thursday
Monday, Wednesday
Sunday, Tuesday, Thursday

Group 2
Week Commencing
29th August
5th September
12th September
19th September
26th September
3rd October
•

Days for Your Child to Attend School
Monday, Wednesday
Sunday, Tuesday, Thursday
Monday, Wednesday
Sunday, Tuesday, Thursday
Monday, Wednesday
Sunday, Tuesday, Thursday

Days for your Child to Access
Learning Online from Home
Sunday, Tuesday, Thursday
Monday, Wednesday
Sunday, Tuesday, Thursday
Monday, Wednesday
Sunday, Tuesday, Thursday
Monday, Wednesday

School Timings for students will be 7am-12.30pm for Primary and Secondary - and 7:00am 12pm for EYFS. (Please note that for the first week only, Nursery and Reception children will
have a shorter day, 7.15am to 10.30am. Nursery parents must accompany their children on
the first days in school.) Full details of the actual timings of the school day for each phase in
EYFS, Primary and Secondary are also posted on the website.

Further Details:
•

•

On the initial days of school, staff will spend time with students reminding them of Covid
precautions and routines along with our expectations for students’ conduct to keep safe.
Textbooks and student timetables will be distributed. All arrangements for ‘Blended Learning’
will be clarified, including access to Microsoft Teams and lessons.
We will implement the strict system of controls in accordance with the requirements of
the MoEHE, and the Ministry of Public Health. A full guide to the continued safety
measures is published on the Academy website. Protective measures will include:
-

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Students and staff cleaning hands often and good respiratory hygiene.
Enhanced cleaning of the Academy, especially frequently touched surfaces.
Reduced contact between individuals by maintaining social distancing.
Strict protocols for isolation of students and staff in case there is a confirmed case
of COVID 19

On arrival at school, students must maintain social distance and will be directed to agreed
classroom locations.
Please note that, as decreed by the MoEHE, students from Year 1 upwards will be required
to wear a protective mask whilst in school.
Please ensure that your family’s contact details are up to date at the start of this year. This
is urgent.
Parents must notify the school leadership immediately in the case of a positive test in
the family home. Students who display symptoms of Covid 19 at home should not attend
school until medical checks are confirmed. Students who display symptoms in school will
be isolated and parents asked to collect them.
Students should bring only ‘essential’ items to school (e.g. bags, stationery) These should
not be shared.
The School Cafeteria will not be open until further notice. Students are advised to bring
packed lunches which will be eaten in agreed areas.
Every effort will be made to catch up with learning lost during lockdown.
Year 12 students will be contacted by the school to attend individual interview discussions at
specified times to finalise course choices for the academic year ahead.
School Attendance is compulsory for all students from August 29th. We expect all
students to attend school on the days indicated. The usual rules for monitoring attendance
will apply. This means we will be recording attendance and following up on any absences.
However, if you have received clinical or public health advice that your children should
remain at home, please let us know and continue to follow that guidance. We will be
offering online education to these students.

We are aware that the lockdown has been a difficult time for some of our students. Please let us
know if you think your child might need extra support when returning to school, such as if they feel
anxious about coming back. If you have any questions or concerns about the points above, please
contact the Head of School.
We are extremely grateful for your support and patience and will continue to keep in touch if there
are any updates to our plans or if we need to make changes due to new or updated MoEHE /MoPH
advice.
Yours faithfully
Principal

الدّليلّالمحدثّلعودةّطالبّ ّ"تعلُّم ّ"ّإلىّالمدارسّوفقّتعليماتّوزارةّالتّعليمّوالتعليمّالعاليّللفصلّ
راسيّّ2022ّ–ّ2021ابتداءّّمنّّ29أغسطس
ّ
األوّلّللعامّالد
 23أغسطس 2021

السادة أولياء األمور الكرام
نأمل أن تكونوا قد قضيتم مع أبنائكم إجازة ممتعة.
سيعود الطّلب للدوام في األكاديمية بعد انقضاء إجازة الصيف ابتداء من  29أغسطس ،وسيتم تطبيق نظام "التعلم
المدمج" بما يتوافق مع توجيهات وزارة التعليم والتعليم العالي المنشورة في التعميم رقم ( .)12وقد ت َّم نشر نسخة من هذا
التعميم على موقع األكاديمية اإللكتروني.
تحيطكم هذه الرسالة علما باأليام التي سيطلب فيها من الطّلب الحضور إلى المدرسة ،وأيام التعلم عبر اإلنترنت من
المنزل .لن تتجاوز نسبة الطّلب في أيام الحضور إلى المدرسة  %50من إجمالي عدد طلبة المدرسة .وسيتم تقسيم كل
صف إلى مجموعتين منفصلتين على وفق تعليمات السّلمة الواردة من وزارة التعليم ،علما بأن التعلم عبر اإلنترنت والتعلم
وجها لوجه داخل المدرسة متساويان في األهمية لتقدم أطفالكم.
نمط حضور الطّلب ابتداء من  29أغسطس على النحو اآلتي:
) Class and Group List Link ( click here

المجموعةّاألولى ّ
مطلعّاألسبوع
 29أغسطس
 5سبتمبر
 12سبتمبر
 19سبتمبر
 26سبتمبر
 3أكتوبر

أيّامّدوامّالطالبّفيّالمدرسة
األحد ،الثّلثاء ،الخميس
االثنين ،األربعاء
األحد ،الثّلثاء ،الخميس
االثنين ،األربعاء
األحد ،الثّلثاء ،الخميس
االثنين ،األربعاء

أيّامّالتّعلّمّعبرّاإلنترنتّمنّالمنزل
االثنين ،األربعاء
األحد ،الثّلثاء ،الخميس
االثنين ،األربعاء
األحد ،الثّلثاء ،الخميس
االثنين ،األربعاء
األحد ،الثّلثاء ،الخميس

المجموعةّالثانية ّ
عّ
مطلعّاألسبو ّ
 29أغسطس
 5سبتمبر
 12سبتمبر
 19سبتمبر
 26سبتمبر
 3أكتوبر

أيّامّدوامّالطالبّفيّالمدرسة ّ
االثنين ،األربعاء
األحد ،الثّلثاء ،الخميس
االثنين ،األربعاء
األحد ،الثّلثاء ،الخميس
االثنين ،األربعاء
األحد ،الثّلثاء ،الخميس

أيّامّالتّعلّمّعبرّاإلنترنتّمنّالمنزل ّ
األحد ،الثّلثاء ،الخميس
االثنين ،األربعاء
األحد ،الثّلثاء ،الخميس
االثنين ،األربعاء
األحد ،الثّلثاء ،الخميس
االثنين ،األربعاء

• التوقيت المدرسي للطّلب سيكون من الساعة  7:00صباحا إلى  12.30ظهرا للمرحلة االبتدائية والثانوية ،ومن الساعة
 7:00صباحا حتى  12:00ظهرا لطّلب الروضة والتمهيدي( .يرجى المّلحظة أنه في األسبوع األول فقط سيكون دوام
أطفال الروضة والتمهيدي قصيرا ،وذلك من  7:15حتى  10:30صباحا .ويجب أن يرافق أحد أولياء األمور طفلهم في
الروضة في األيام األولى في المدرسة).
ّ
ّ
ّ

ّ
تفاصيلّأخرىّ ّ:
• في األيام األولى من المدرسة ،سيقضي الموظفون بعض الوقت مع الطّلب لتذكيرهم باحتياطات كوفيد وإجراءات السّلمة
إلى جانب توقعاتنا لسلوك الطّلب؛ للحفاظ على سّلمتهم .وسيتم توزيع الكتب المدرسية وجداول الحصص عليهم .كما سيتم
توضيح جميع الترتيبات الخاصة بـ "التعلم المدمج" بما في ذلك كيفية الوصول إلى  Microsoft Teamsوالدروس.
• سنطبق نظام الرقابة الصارم وفقا لمتطلبات وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة .وسيتم نشر دليل كامل
لتدابير السّلمة المستمرة على موقع األكاديمية .وستشمل تدابير الحماية ما يأتي:
 على الطّلب والموظفين تنظيف اليدين بشكل متكرر. ضمان نظافة األكاديمية ،خاصة األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر. تقليل االتصال بين األفراد من خّلل الحفاظ على التباعد االجتماعي. تطبيق إجراءات صارمة لعزل الطّلب والموظفين في حالة وجود حالة مؤكدة من (كوفيد .)19• عند الوصول إلى المدرسة ،يجب على الطّلب الحفاظ على المسافة االجتماعية ،وسيتم توجيههم إلى مواقع الفصول
الدراسية المتفق عليها.
• يرجى مّلحظة أنه ،وفقا لتعليمات وزارة التعليم ،سيطلبّمنّالطّالّبّمنّالصفّاألولّفماّفوقّارتداءّقناعّواقّّأثناءّ
وجودهمّفيّالمدرسةّ .
ّ

• يرجى التأكد من تحديث تفاصيل التواصل معكم في بداية هذا العام .وهذاّأمرّضروريّّ .
• يتعين على أولياء األمور إبّلغ إدارة المدرسة علىّالفورّ في حالة ظهور إصابة بـ (كورونا) في منزل العائلة .ويجب
على الطّلب الذين تظهر عليهم أعراض اإلصابة بـ (كورونا) وهم في المنزل عدم الحضور إلى المدرسة حتى تؤكد
الفحوصات الطبية خلوهم من الفيروس .وسيتم عزل الطّلب الذين تظهر عليهم األعراض أثناء وجودهم في المدرسة،
ويطلب من أولياء أمورهم الحضور الصطحابهم من المدرسة.
• يجب على الطّلب إحضار ّاللوازم ّ"األساسية"ّفقط إلى المدرسة( ،مثل :الحقائب والقرطاسية) ،ويجب عدم مشاركتها
مع اآلخرين.
• لنّتّفتح ّكافتيرياّالمدرسةّحتىّإشعارّآخر .وينصح الطّلب بإحضار وجبات طعامهم في عبوات خاصة بهم ،وسيتم
تناولها داخل صفوفهم.
• سنبذل كل جهد ممكن لتعويضّالفاقدّالتعلميّالناجمّعن كورونا.
• ستتصل المدرسة بطّلب الصف ()12؛ للمقابّلت الفردية في أوقات محددة؛ لوضع اللمسات األخيرة على خيارات المواد
الدراسية لهذا العام الدراسي.
•ّالحضورّالمدرسيّّإلزاميّّلجميعّالطّالّبّاعتبارّاّمنّّ29أغسطسّ.ونتوقع منهم جميعا الحضور إلى المدرسة في األيام
المحددة لكل منهم ،وسيتم تطبيق القواعد المعتادة لمراقبة الحضور .وهذا يعني أننا سوف نسجل الحضور ونتابع أي غياب.
ومع ذلك ،إذاّكنتّ قدّتلقّيتّنصائحّ سريريّةّ أوّصحّيّةّعامّةّبأنّ ّأبناءك ّيجبّ أنّ يبقواّ فيّ المنزل ،فيرجى إعّلمنا
واالستمرار في اتباع التوجيه الصحي ،وسوف نوفر التعليم عبر اإلنترنت لهؤالء الطّلب.
إننا ندرك أن اإلغّلق كان وقتا عصيبا بالنسبة لبعض طّلبنا ،واسمحوا لنا أن نعرف إذا كنتم تعتقدون أن ابنكم قد يحتاج
دعم إضافي عند عودته إلى المدرسة ،خاصة إذا كانوا يشعرون بالقلق من العودة .وإذا كان لديكم أي أسئلة أو قلق حول
إلى ٍ
البنود المذكورة أعّله ،فيرجى االتصال بمدير المدرسة.
نحن شاكرون للغاية لدعمكم وصبركم ،وسنواصل البقاء على اتصال معكم بشأن أي تحديث لخططنا أو إذا كنا بحاجة
إلى إجراء تغييرات بناء على توصيات وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة.
مع أطيب التحيات،،،
مدير/ة األكاديمية

