Ta’allum Rotational Attendance Model – (From Sunday November 1 st, 2020 until 7th December 2020)
30th October 2020

Dear Parents and Families

We hope you are well, and we especially thank you for your support during the period of the Mid Semester
1 exams, when overall Ta’allum student attendance has exceeded 98%.

As you will be aware, the MoE is developing gradual plans to increase the amount of time students can
have ‘face to face’ learning in school. In the latest guidance, up to 42% of students are permitted to be in
school each day. At Ta’allum, we are committed to maximizing this learning contact time for our students.
From Sunday November 1st until the start of the End of Semester 1 exams on December 8th, 2020, the
latest plan for students’ attendance will apply. Please note the following arrangements:


Your child will attend on regular days. Please check the attendance pattern below carefully. It
indicates exactly which days your child will attend school and on which they will access learning
online from home.
Your Child’s Attendance Pattern is as follows:

For Years 11 and 12
Group 1

Week Commencing
1st November
8th November
15th November
22nd November

29th November
6th December
Group 2

Week Commencing
1st November
8th November
15th November

22nd November
29th November
6th December

Days for Your Child to Attend Days for your Child to Access
School
Learning Online from Home
Sunday, Tuesday, Thursday
Monday, Wednesday
Monday, Wednesday
Sunday, Tuesday, Thursday
Year 11 and 12- Mock Exams Only - No lessons for Year 11 and 12
Year 11 and 12- Mock Exams Only - No lessons on Sunday and
Monday
Resume lessons in school
Wednesday
Sunday, Tuesday, Thursday
Monday

Resume lessons Online
Tuesday, Thursday
Monday, Wednesday
Sunday

Days for Your Child to Attend Days for your Child to Access
School
Learning Online from Home
Monday, Wednesday
Sunday, Tuesday, Thursday
Sunday, Tuesday, Thursday
Monday, Wednesday
Year 11 and 12- Mock Exams Only- No lessons for Year 11 and 12
Year 11 and 12- Mock Exams Only- No lessons on Sunday and
Monday
Resume lessons in school on
Resume lessons online
Tuesday and Thursday
Wednesday
Monday, Wednesday
Sunday, Tuesday, Thursday
Sunday
Monday







The Academy day will be the same as now, 7am – 12pm for EYFS and 7am – 12.30pm for Primary
and Secondary. The Academy timetable will also be the same.
Each class or year will be split into 2 groups as at present to ensure there are no more than 15
students in any one class.
When at home students will access ‘live’ learning simultaneously with students in class ( years 4
– 12).
Ta’allum Attendance Policy will apply. Attendance in school is compulsory for all students unless
your child has a medical certificate or an acceptable reason for absence is notified to the school.
Year 9 and 10 exams from Sunday Nov 1st will start at 11.30 am until the exams conclude on 3rd
Nov (Y9) and 4th Nov (Y10).

Please contact your child’s Head of School if further clarification is required.
Yours faithfully
Principal

خ ّ
طة "تعلّم" للدّوام الت ّ
ناوبي )ابتدا ًء من اﻷحد  1نوفمبر إلى اﻻثنين  7ديسمبر (2020
ّ

 29أكتوبر 2020

السّادة أولياء اﻷمور الكرام

اﻷول ا ّلتي تجاوزت خﻼلها
نرجو أن تكونوا بخير ،ونشكركم بشكل
ّ
ي ّ
خاص على دعمكم لنا في أثناء فترة اختبارات منتصف الفصل ال ّدراس ّ
النّسبة اﻹجماليّة حضور طلبة "تعلّم" ).(98%

الزمنيّة ا ّلتي يمكن لل ّ
متدرجة لزيادة المدّة ّ
طلبة أن يقضوها في
كما تعلمون ،فإنّ وزارة الت ّعليم والت ّعليم العالي تعمل على تطوير خطط
ّ
إن نسبة ّ
الت ّعلّم داخل المدرسة .ووفق أحدث توجيهات الوزارة ،ف ّ
الطلبة المسموح لهم بالتّعلّم داخل المدرسة أصبحت ) (42%لك ّل يوم من
أيّام الت ّمدرس .وفي "تعلّم" ،نلتزم بزيادة وقت التّعلّم لطلبتنا ،وذلك ابتدا ًء من اﻷحد  1نوفمبر حت ّى  8ديسمبر  2020موعد اختبارات نهاية
ّ
اﻷول ،مع اﻻستمرار في توثيق حضور ال ّ
اﻻطﻼع على التّرتيبات اﻵتية:
طلبة .ويُرجى
الفصل الدّراسي ّ


ّ
اﻻطﻼع على ّ
ّ
خطة الدّوام الواردة أدناه بعنايةّ .
الخطة تشير
إن
يداوم ابنكم /ابنتكم في المدرسة دوريا في أيّام معيّنة .يُرجى
ّ
ّ
صصة للتعلم عن بُعد )من البيت(.
بالضّبط إلى اﻷيّام الّتي سوف يحضر فيها ابنكم /ابنتكم إلى المدرسة ،واﻷيّام المخ ّ

خ ّطة دوام ال ّ
ّناوبي كاﻵتي:
طلبة الت
ّ

الحادي عشر ،والثّاني عشر
اﻷسبوع

 5 – 1نوفمبر

 12 – 8نوفمبر

 19 – 15نوفمبر
 26 – 22نوفمبر
 29نوفمبر –  3ديسمبر

 6و 7ديسمبر
المجموعة الثّانية

اﻷسبوع

 5 – 1نوفمبر

 12 – 8نوفمبر

 19 – 15نوفمبر
 26 – 22نوفمبر
 29نوفمبر –  3ديسمبر
 6و 7ديسمبر

طالب /ال ّ
أيّام حضور ال ّ
طالبة إلى المدرسة
اﻷحد ،الثّﻼثاء ،الخميس

اﻻثنين ،اﻷربعاء

اﻷيّام المخصّصة للت ّعلّم عن بُعد )من البيت(

اﻻثنين ،اﻷربعاء
اﻷحد ،الثّﻼثاء ،الخميس

صفّين
صفّان ،(11) :و) ،(12اختبارات تجريبيّة فقط ،ﻻ توجد دروس لهذين ال ّ
ال ّ

ص ّفين يومي اﻷحد
صفّان ،(11) :و) ،(12اختبارات تجريبيّة فقط ،ﻻ توجد دروس لهذين ال ّ
ال ّ
واﻻثنين
تستأنف الدّروس عن بُعد )من البيت( الثّﻼثاء
تستأنف الدّروس في المدرسة يوم اﻷربعاء
والخميس
اﻻثنين ،اﻷربعاء
اﻷحد ،الثّﻼثاء ،الخميس
اﻻثنين

طالب /ال ّ
أ ّيام حضور ال ّ
طالبة إلى المدرسة

اﻻثنين ،اﻷربعاء
اﻷحد – الثّﻼثاء – الخميس

اﻷحد

اﻷ ّيام المخصّصة للت ّعلّم عن بُعد )من البيت(
اﻷحد – الثّﻼثاء – الخميس
اﻻثنين ،اﻷربعاء

صفّين
صفّان ،(11) :و) (12اختبارات تجريبيّة فقط ،ﻻ توجد دروس لهذين ال ّ
ال ّ

صفّين يومي اﻷحد
صفّان ،(11) :و) (12اختبارات تجريبيّة فقط ،ﻻ توجد دروس لهذين ال ّ
ال ّ
واﻻثنين
ّ
تستأنف الدّروس في المدرسة يوم الثﻼثاء تستأنف الدّروس عن بُعد )من البيت( اﻷربعاء
والخميس
ّ
اﻷحد – الثﻼثاء – الخميس
اﻻثنين ،اﻷربعاء
اﻷحد

اﻻثنين







ّمهيدي ،ومن  7:00إلى 12:30
للروضة والت
ي على ما هي عليه 7:00) :صبا ًحا – 12:00
ظهرا ّ
ً
تبقى ساعات الدّوام المدرس ّ
ّ
ي نفسه.
ي الحال ّ
لصفوف المرحلتين :اﻻبتدائيّة والثّانويّة .كما سنواصل العمل وفق الجدول الدّراس ّ
ّ
ك ّل شعبة أو مجموعة صفّيّة سيت ّم تقسيمها إلى مجموعتين كما هو الحال حاليا بحيث ﻻ يزيد عدد الطلبة في ك ّل شعبة على
) (15طالبًا.
ّ
ّ
صفوف.(12 – 4 :
ّف )ال ّ
في أثناء التّعلم عن بُعد )من البيت( ،يمكن للطلبة الحصول على الت ّعلّم "المباشر" تزامنيا مع طلبة الص ّ
إن حضور ال ّ
ست ُط ّبق سياسة "تعلّم" للحضورّ .
ي ما لم يكن لدى ابنكم /ابنتكم شهادة ط ّبيّة أو عذر مقبول ت ّم إشعارنا
طلبة إلزام ّ
به.
ّ
ساعة  ،11:30وذلك
صفين :الت ّاسع ،والعاشر-
اﻷول لل ّ
اعتبارا من اﻷحد  1نوفمبر -ال ّ
ي ّ
ً
تبدأ اختبارات منتصف الفصل الدّراس ّ
ف العاشر.
ص
لل
نوفمبر
4
وإلى
ف التّاسع،
ّ
إلى  3نوفمبر بالنّسبة لل ّ
ّ
ص ّ
إذا كنتم بحاجة إلى مزيد من التّوضيح؛ فيُرجى التّواصل مع مدير مدرسة ابنك /ابنتك.
مع أطيب التّحيّات،،،

مديرة اﻷكاديميّة

