6th January, 2021
Dear Parents
We wish you a happy new year and hope you enjoyed the recent December break.
I am writing to you regarding some changes to school attendance in the early stages of this Semester.
Following the most recent MoE revised guideline, stating that up to 50% of students can be present
in school each day, we have now made positive provision for all Year 11 and 12 students to return to
school for face-to-face teaching, attending all their lessons on a full -time basis starting on Sunday
January 10th. The decision represents our commitment to providing the best and most thorough exam
preparation for our students at this important time ahead of their important IGCSE and AS exams in
the summer. All other Academy year groups will continue with the rotational attendance model for
the time being.
Some important details:
•

•

•
•

•

The stated intention of the external exam boards remains that international exams will go
ahead next summer. All our plans and support for our students are based on this likely
outcome. However, recent developments in the UK, with the likely cancellation of summer
exams due to a rising COVID infection rate means that we must be alert to possible changes.
For this reason, Ta’allum Year 11 and 12 Mock examinations scheduled from March 7th take
on critical significance. In the event that there is a downturn in the Covid situation or a
cancellation of the external international exams, these Mock exams will become the primary
source of evidence which we can present to the exam boards for grade awards. I feel certain
that you will wish to reinforce the critical importance of these exams for your son or daughter.
The present external IGCSE and AS exams starting January 2021 will continue as normal for
Ta’allum students.
From January 10th attendance in school for Year 11 and 12 students is compulsory. For the
very small number of students who are unable to attend, due to medical advice, arrangements
will be made for them to continue to access their learning remotely.
The school canteen will not be open, so students should arrange to bring a suitable packed
lunch. Food from outside sources must not be ordered into the school

As always, our priority is to ensure the safety and well-being of all members of our school community
and to maintain the continuity of students’ education. We know that students will be anxious about
their exams, having had time away from school. I can assure you that we will do our very best to
provide support and mitigate the impact. We will update you with all relevant information from the
exam boards as it emerges.
Thank you, as always, for your support and understanding.
Yours faithfully
Principal
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السّادة أولياء األمور الكرام
تحيّة طيّبة ،وبعد:
فإنّنا نرجو لكم عا ًما سعيدًا ،وأن تكونوا قد قضيتم وقتًا ممت ًعا مع أبنائكم طوال إجازة ديسمبر .2020
يسرنا أن نتواصل معكم بخصوص التّعديل الّتي طرأ على دوام ال ّ
طلبة في مسته ّل هذا الفصل .وعلى وفق أحدث ما
ّ
ي لطلبة
ي ،الّتي
ّ
تنص على السّماح بحضور  %50من العدد اإلجمال ّ
وصلنا من توجيهات وزارة التّعليم والتّعليم العال ّ
قررنا عودة جميع طلبة الحادي عشر والثّاني عشر إلى الدّوام وج ًها إلى وجه داخل األكاديميّة،
ي ،فقد ّ
األكاديميّة بشكل يوم ّ
ي كامل ابتدا ًء من األحد  10يناير  .2021وهذا القرار يمثّل التزامنا بتقديم أمثل
لحضور جميع دروسهم ،بدوام مدرس ّ
وأشمل صور إعداد ال ّ
ي بين يدي اختبارات  IGCSEو  ASالمه ّمة للموسم
طلبة في هذا الوقت المه ّم من العام الدّراس ّ
ي .عل ًما ّ
ي ،الدّوام بالتّناوب.
بأن بقيّة ال ّ
ال ّ
صفوف ستواصل ،في الوقت الحال ّ
صيف ّ
ونورد أدناه بعض التّفاصيل المه ّمة:
•

ي في مواعيدها على
ما زالت ال ّنيّة منعقدة لدى هيئات االختبارات الدّوليّة على إجراء اختبارات الموسم الصّيف ّ
وفق ما ُخ ّ
طط لها .وجميع خططنا وصور دعمنا لطلبتنا تستند إلى هذا التّوجّه المرجّح تنفيذه .ومع ذلكّ ،
فإن
ّ
صيفيّة؛ بسبب االرتفاع في
طورات األخيرة في المملكة المتّحدة التي تشير إلى اإللغاء المحتمل لالختبارات ال ّ
الت ّ ّ
عدد اإلصابات بفيروس كورونا -تعني أنّنا يجب أن نكون متيقّظين للتّغييرات المحتملة.

•

لهذا السّبب؛ ّ
المقرر عقدها ابتدا ًء من  7مارس
فإن اختبارات "تعلّم" التّجريبيّة لطلبة الحادي عشر والثّاني عشر
ّ
ّ
لها أه ّميّة حاسمة .ففي حال تردّي الظروف بسبب فيروس كورونا ،أو في حال إلغاء االختبارات الخارجيّة؛ ّ
فإن
ي لألدلّة الّتي يمكننا تقديمها إلى هيئات االختبارات لمنح
االختبارات التّجريبيّة تصبح هي المصدر األساس ّ
الدّرجات .وأنا على يقين من أنّكم حريصون على ترسيخ األه ّميّة الحاسمة لهذا االختبارات لدى ابنكم /ابنتكم.

•

تُجرى اختبارات  IGCSEو  ASالخارجيّة الحاليّة في يناير  2021في مواعيدها بالنّسبة لطلبة "تعلّم".

•

ابتدا ًء من  10يناير يكون دوام طلبة الحادي عشر والث ّاني عشر داخل األكاديميّة إلزاميًّا .وبالنّسبة للعدد القليل
جدًّا من ّ
الطلبة الّذين ال يستطيعون الحضور بنا ًء على توصية طبّيّة؛ فإنّه سيت ّم اتّخاذ التّدابير ّ
الالزمة لضمان
حصولهم على التّعلّم عن بُعد.

•

لن تكون (كافتيريا) األكاديميّة مفتوحة؛ لذا ينبغي لل ّ
طلبة إحضار طعامهم في حافظة طعام مناسبة .ويجب عدم
طلب ال ّ
طعام من مصادر خارجيّة إلى األكاديميّة.

وكما تعلمونّ ،
ي والمحافظة على
فإن األولويّة لدينا تكمن في ضمان سالمة ورفاهية جميع أعضاء مجتمعنا المدرس ّ
ّ
استمراريّة تعليم ال ّ
طلبة .ونعلم ّ
أن بعض الطلبة قد يكونون قلقين بشأن اختباراتهم بعد قضاء وقت طويل بعيدًا عن األكاديميّة.
وسنزودكم بما يستج ّد من معلومات تصدر عن
ويمكنني أن أؤ ّكد لكم أنّنا سنبذل قصارى جهدنا لتقديم الدّعم وتخفيف األثر.
ّ
هيئات االختبارات الخارجيّة.
شكرا لكم ،كما هو الحال دائ ًما ،على دعمكم وتف ّهمكم.
ً
مع أطيب التّحيّات،،،
مدير/ة األكاديميّة

