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LINKING LEARNING TO LIFE 

Monday, January 4, 2021 
Dear respected Parents, 
 
Happy New year and may 2021 be a healthy and prosperous year to all! 
 
Please note that for the past 48 hours, the school has been receiving from DHA a higher than usual number 
of identified positive COVID cases or close contacts to positive cases required to be locked down. The school 
attributes this surge of cases probably to the activity that took place during the 3-week vacation. In order to 
deal with the cases at hand and in order to ensure the health and welfare of everybody at school, please note 
that the school will shift all classes to the online model for a period of one week after which we assess the 
situation to decide on whether to return or extend for another week. The online week will start tomorrow 
from morning of Tuesday, January 5, 2021 till evening of Monday, January 11, 2021 for all classes. If 
extension of the online period is not needed, all hybrid students will return to regularly school on Tuesday, 
January 12, 2021. 
 
Exams scheduled during this period will be postponed until further notice. Classes timetables remain as they 
are, and students will log into their classes and rooms as per their regular schedules and timetables. 
 
The school remains functional as normal and you can approach staff members through the usual channels of 
communication. 
 
We thank you for your understanding and wish you all the best of health. 
 
Stay safe! 
 

  ، الكرامأولياء األمور 
  

  !مزدهًرا للجميععاًما  2021 عامأن يكون  ونتمنى  عام جديد سعيد 
  

مدار الـ   مالحظة أنه على  من  ساعة الماضية  48يرجى  من المعتاد  عددًا أعلى  بدبي  هيئة الصحة  من  تتلقى  كانت المدرسة    كوفيد  حاالت، 
دث خالل  . تعزو المدرسة هذه الزيادة في عدد الحاالت إلى النشاط الذي حالذين يطلب منهم العزلإيجابية  لحاالت  من المقاربين  أو    اإليجابية

، يرجى مالحظة أن المدرسة ستحول جميع ولضمان صحة ورفاهية الجميع في المدرسةأسابيع. من أجل التعامل مع الحاالت    3  الــإجازة  
سبوع  بتقييم الموقف التخاذ قرار حول العودة أو التمديد أل  بعد ذلك  نقوملعبر اإلنترنت لمدة أسبوع واحد  التعليم عن عد  نموذج  الفصول إلى  

لجميع الفصول. إذا    2021يناير    11حتى مساء يوم االثنين  ويستمر    2021يناير    5صباح يوم الثالثاء  غدا    ن بعد للتعليم عآخر. يبدأ األسبوع  
  .2021يناير  12إلى المدرسة يوم الثالثاء  النظام الهجين طبيعيا طالب، فسيعود جميع لم تكن هناك حاجة إلى تمديد الفترة

  
وسيسجل الطالب الدخول إلى    هي،الجداول الزمنية للفصول كما    بقىلمجدولة خالل هذه الفترة حتى إشعار آخر. تسيتم تأجيل االمتحانات ا

  .المعتادةوغرفهم وفقًا للجداول الزمنية  صفوفهم
  

  .التواصل مع الموظفين من خالل قنوات االتصال المعتادة مالمدرسة تعمل كالمعتاد ويمكنك تبقى
  

  .كل الصحة  مونتمنى لك  معلى تفهمك منشكرك
  

 بأمان! أبقوا


