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LINKING LEARNING TO LIFE 

Dubai, August 26, 2021 

 

Dear Parents, 

 

Good news is on the way! We are resuming “normal schooling” and all our students are welcome 

back into the school as per the timings shared below in this circular for each of our cycles/classes. 

 

However, we continue to live in uncertain times, and the relaxation in restrictions that allowed the 

above to happen is a privilege. To continue to enjoy these freedoms throughout the academic year, 

it is crucial that students, parents, and all other stakeholders fully comply with the protocols shared 

below at all times. 

 

The major change for the new academic year is that all students must be back at school for face-

to-face learning by October 3, 2021 (except in exceptional circumstances). The school is ready to 

welcome back all students to campus according to the dates and stages mentioned below. We 

have adopted and implemented the highest standards in hygiene, sanitization and COVID 

protocols from all concerned government authorities to guarantee the welfare and safety of our 

students and stakeholders. Your cooperation in following up on the protocols and guidelines listed 

below is pivotal and very crucial in making this work properly for everybody. 

 

The school will cooperate and support all students and parents to ensure a smooth transition back 

into the physical environment and we will be working closely and hand-in-hand to ensure the best 

education and experience for our students. 

 

Kindly go through the document below noting the specifics for your child’s class and the general 

protocols for all the school. Approach the school for any inquiry or clarification you might need 

regarding any point mentioned or any topic that this document doesn’t address. 

 

Kindly note that the document below provides the guidelines that general info needed for all the 

school. Further specific details about the KG & Elementary operations and school day are provided 

through the guides that you will receive from the KG & Elementary cycles according to your 

child(ren)’s classes. The guides will contain specifics to your child’s class alongside expectations 

and requirements. 

 

Your usual cooperation is appreciated for yet another successful academic year. 

 

 

Best regards. 

 

School Administration  

http://www.greenwood.sch.ae/
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Kindergarten Cycle (KG1 & KG2) 
 

• First Day of school: 

❖ KG1 = September 1, 2021 

❖ KG2 = September 5, 2021 

• From first day till September 30, 2021: ALL KG students, will come to school and attend classes 

physically. 

• During this period, ONLY the students who have approached the school with a proper excuse will 

be considered to attend school remotely from their homes through Teams. 

• Starting October 3, 2021: 

ALL KG students MUST attend physically on school campus for daily Face-to-Face learning mode. 

Any student who doesn’t show up will be recorded as absent. Students who wish to continue online 

will have to provide the school with an exemption from DHA. 

 

✓ Parents of KG1 and KG2 students pick up and drop off their children from their respective 

classes. Only one family member is allowed inside the KG section, with a ten-minute time limit. 

 

Timings for KG1 

• School gates open 7:30 am 

• School day begins at 7:50 am 
 

KG1 students will leave early for the first two of days as follows: 

❖ Wednesday September 1st and Thursday September 2nd: 

• Bus students leave: 9:50 am 

• Own transport: 10:00 am 

❖ Sunday, September 5th and Monday September 6th: 

• Bus students: 11:30 pm 

• Own transport: 11:40 pm 

❖ Starting Tuesday, September 7th onwards: 

• Bus students: 12:30 pm 

• Own transport: 12:40 pm 

 

Timings for KG2 
• School gates open 7:30 am 

• School day begins at 7:50 am 
 

KG2 students will leave early for the first two of days as follows: 

❖ Sunday, September 5th and Monday September 6th: 

• Bus students: 11:30 pm 

• Own transport: 11:40 pm 

❖ Starting Tuesday, September 7th onwards: 

• Bus students: 12:30 pm 

• Own transport: 12:40 pm 

http://www.greenwood.sch.ae/
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Note: Shifts between models of learning are not allowed at any point in time unless properly justified and 

approved by the school administration. 

 

Elementary Cycle (Grades 1 to 5) 
 

• First Day of school: August 29, 2021 

• From August 29 till September 30, 2021: ALL elementary students, will come to school and attend 

classes physically. 

• During this period, ONLY the students who have approached the school with a proper excuse will 

be considered to attend school remotely from their homes through Teams. 

• Starting October 3, 2021: 

ALL elementary students MUST attend physically on school campus for daily Face-to-Face learning 

mode. Any student who doesn’t show up will be recorded as absent. Students who wish to continue 

online will have to provide the school with an exemption from DHA. 

 

✓ Parents of Grade 1 to Grade 5 students pick up their children from the labeled, designated areas 

opposite the main gate. 

 

Timings for Grades 1-2  
• School gates open 7:30 am 

• School day begins at 7:50 am 

 

Grades 1 & 2 students will leave early for the first two of days as follows: 

❖ Sunday August 29th, and Monday August 30th: 

• Bus students leave: 11:30 am 

• Own transport: 11:40 am 

❖ Starting Tuesday, August 31st onwards: 

• Bus students: 1:40 pm 

• Own transport: 1:50 pm 

 

Timings for Grades 3-5 

• School gates open 7:30 am 

• School day begins at 7:50 am 

 

Grades 3, 4 & 5 students will leave regularly from the first day: 

❖ Starting Sunday August 29th onwards: 

• Bus students: 1:40 pm 

• Own transport: 1:50 pm 

 

Note: Shifts between models of learning are not allowed at any point in time unless properly justified and 

approved by the school administration. 
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Middle School (Grades 6 to 8) 
 

• First Day of school: August 29, 2021 

❖ School gates open 7:30 am 

❖ School day begins at 7:50 am 

 

• From August 29 till September 9, 2021: The middle school students will attend school based on 

the choice that the parents made on the survey conducted earlier this week: 

❖ Hybrid students will attend school physically (One Day ON campus/ One Day OFF campus- 

remote) as per the schedule that will be shared from the Middle school cycle. 

❖ Distance Learning students will attend school remotely from their homes. Students who 

did not fill the survey will be considered as Remote learners. 

 

• Starting September 12th, 2021: 

ALL middle school students are allowed to start attending physically on school campus DAILY. 

However, this is not mandatory and students who wish to continue with studying remotely may 

continue to do so until September 30, 2021. 

 

• Starting October 3, 2021: 

ALL middle school students MUST attend physically on school campus for daily Face-to-Face 

learning mode. Any student who doesn’t show up will be recorded as absent. Students who wish to 

continue online will have to provide the school with an exemption from DHA. 

 

• The dismissal time for students in the Middle school is 1:40 pm following a 5-minute duration 

between students being escorted from each floor.  Masks should be worn at all times. 

 

• Parents and guardians will have a ten-minute time limit in the designated area outside the Nakhleh 

gate for pick-up and drop-off. 

 

Note: Shifts between models of learning are not allowed at any point in time unless properly justified and 

approved by the school administration. 

 

High School (Grades 9 to 12) 
 

• First Day of school: Grade 9-11: August 29, 2021 and Grade 12: August 22, 2021 

❖ School gates open 7:30 am 

❖ School day begins at 7:50 am 
 

• From first day till September 23, 2021: High school students will attend school remotely from their 

home through MS Teams. 
 

• Starting September 26th, 2021: 

ALL high school students are allowed to start attending physically on school campus DAILY. 

However, this is not mandatory and students who wish to continue with studying remotely may 

continue to do so until September 30, 2021. 

http://www.greenwood.sch.ae/
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• Starting October 3, 2021: 

ALL high school students MUST attend physically on school campus for daily Face-to-Face learning 

mode. Any student who doesn’t show up will be recorded as absent. Students who wish to continue 

online will have to provide the school with an exemption from DHA. 

 

• The dismissal time for students in the High school is 1:40 pm following a 5-minute duration between 

students being escorted from each floor.  Masks should be worn at all times. 

 

• Parents and guardians will have a ten-minute time limit in the designated area outside the Nakhleh 

gate for pick-up and drop-off. 

 

Note: Shifts between models of learning are not allowed at any point in time unless properly justified and 

approved by the school administration. 

 

 

General Protocols and Guidelines for all cycles and classes 
 

A. COVID-19 Vaccination 

• Vaccination is not compulsory. Students are not obliged to submit negative PCR tests. 

 

B. Distance Learning 

• Any form of distance learning will continue until September 30th, 2021. Starting October 3rd, 

2021, all teaching and learning at Dubai private schools will be face-to-face only (physical 

attendance on school campus). 

• After the above date, students who wish to continue with distance learning must provide a 

medical certificate issued by Dubai Health Authority. 

• Class groups or grade/year levels may temporarily switch to distance learning if positive 

cases of Covid-19 are detected or if contact-tracing deems certain students as close 

contacts. 

 

C. Entry, Pick-up, and School Visit Procedures 

• At the school entrance, every child’s temperature will be scanned using handheld or installed 

thermal technology. Children who arrive by bus will have their temperatures scanned before 

boarding the bus. Anyone with a fever ≥37.50 C will not be allowed entry. 

• Teacher’s will refer students with Covid-19 symptoms such as cough, body aches, fatigue, 

shortness of breath, sore throat, runny nose, diarrhea, nausea, and headache, to the school 

nurse for further screening as per the Dubai Health Authority (DHA) guidelines. 

• Teachers, staff, family members, and students older than 6 years are required to wear face 

masks at all times. A medical certificate is required for anyone who wishes to apply for a mask 

exemption permit. 

• Only one family member or guardian is allowed to enter the school facility to drop off or pick up 

their child. 

http://www.greenwood.sch.ae/
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• Parents and guardians have a ten-minute time limit in the designated area for pick-up and drop-

off. Masks should be worn at all times. 

• Younger children (KG1, KG2) can be dropped off or picked up in their designated areas. Parents 

and guardians may not have access to the rest of the school. 

• Meetings will take place online. If there is a critical need for an in-person meeting, it will be made 

by appointment. Covid-19 protocols should be adhered to all the time when present n school 

premises (physical distancing and face masks). 

 

D. Monitoring Attendance and Contact Tracing 

• Guests and/or students that receive a Covid-19 positive PCR test must provide a DHA 

clearance certificate to return to the classroom. 

• To make contact tracing possible, the schools will maintain detailed records of staff, guests, 

members, and students, including names, telephone numbers and visit dates. We expect all 

parties to cooperate with the responsible Health & Safety teams in making this happen. 

• All parents and students must declare their recent travel history by completing the DHA form 

online. 

• School staff and students will stay home if feeling unwell. 

 

E. Hygiene 

• The school undergoes a strict sanitizing protocol before, during and at the end of each school 

day. 

• Hygiene practices such as hand washing, masks and use of sanitizers are advocated and 

practiced across the whole school. 

• To minimize the spread of Covid-19, GIS adopts ‘paperless’ processes that rely on the 

effective use of technology: thus all students must be equipped with the proper devices as 

communicated in previous circulars. 

• Students and teachers must bring their own stationery items, devices, or gadgets (i.e., 

laptops, tablets, headphones, etc.). Students will not be allowed to share their 

stationery/devices. In case a student needs stationery that s/he doesn’t have, it will be 

provided by the teacher via proper disinfection. 

• GIS will ensure and follow up on all staff and students to: 

➢ Frequently wash their hands with soap and water for 20 seconds and dry thoroughly. 

➢ Wash their hands before and after eating, and after sneezing or coughing. 

➢ Avoid touching their mouth, eyes, and nose. 

 

F. Restrictions 

• All staff, visitors, and students 6 years or older, except those with an approved exemption, 

must wear masks as soon as they enter the school. Noncompliance will lead to denial of 

entry to the school. 

• Masks can be removed when eating or during high-intensity physical activity (School staff on 

duty will advise on this once applicable). 

• Staff who are in direct contact with young students will wear masks / face shields that will 

replace masks at specific times to enable lip reading and facial expression. 

http://www.greenwood.sch.ae/
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• Staff, students and visitors are responsible to bring their own masks while entering the school 

campus.  

• Daily operation (like Student registration or enrolment) will take place online whenever 

possible. If necessary, parents/ guardians can come in person by appointment only. Parents 

should not visit the school during pick-up or drop-off or during break times to avoid 

overcrowding. 

• Parents, guardians, or visitors who enter the school premises, including those dropping off 

and picking up younger children, should provide proof of vaccination or a negative PCR test 

taken in the previous 48 hours: AlHosn app or DHA app. 

• No buffets, meal-gatherings or other non-approved gatherings are allowed. 

• Canteen will not resume operation for the time being. The school will send a circular once 

sale of food and beverages is resumed on school premises. Until then, all student and staff 

should bring their food and water with them into school. 

• Families are encouraged to supply food and beverages for their children that includes cutlery 

(if needed). Teachers will ensure (and enforce) that students do not share food. 

• We follow Municipality guidelines on health and safety protocols for food consumption 

• No deliveries will be accepted to come into the school without prior approval. The school 

reserves the right to stop any delivery into the school premises and return it to the sender. 

 

G. Educational Provision 

• Students will have designated, pre-assigned tables and chairs with a designated distance 

between them. Swapping of seats is not allowed. This applies in both the classroom and the 

bus (for students who use the school transportation). 

• Students or staff with high-risk conditions (specific illnesses or who are 

immunocompromised) will be offered online education model upon providing a medical 

certificate/exemption issued by Dubai Health Authority. 

• GIS will provide academic provision for students who are unable to attend classes physically 

(due to isolation or quarantine) as long as they are healthy enough to have these lessons. 

Once their isolation/quarantine ends, these students should resume physical attendance on 

school campus. 

• All students must be equipped with the proper devices as communicated in previous circulars 

to minimize the spread of Covid-19 through adopting ‘paperless’ policies that rely on the 

effective use of technology. 

• Students and teachers must bring their own devices/gadgets (i.e., laptops, tablets, 

headphones, etc.) as instructed by the school based on the students’ class. Students will not 

be allowed to share their devices/gadgets. 

• Teachers will provide soft copies of teaching and revision materials and will 

enforce/encourage paperless work in class or for homework. Digital handwriting and typing 

will be accepted for relevant schoolwork. 

• Except for those who will be permitted to attend Remote Learning for the whole year for 

medical reasons, all assessments will be conducted on school premises. Students with 

excused absences will be scheduled for a makeup exam upon their return to school. This 

includes positive COVID cases and close contacts. 

http://www.greenwood.sch.ae/
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• Library periods will be conducted through the digital platforms that the students are 

subscribed to (RazKidz and Achieve3000). Thus, it is essential that the students have their 

own personal devices with them. 

• GIS will start with Physical Education classes in the playground and the school MPH following 

the Dubai Sports Council Guidelines for Health and Safety. Sports equipment and 

playgrounds will be sanitized after being used by each group of students. 

• Whenever possible, Science labs will be virtual. Physical Lab sessions will be scheduled and 

communicated by the science departments ahead of time. Frequently touched areas, 

surfaces, and equipment in the lab will continue to be sanitized after every use. Students 

might be requested to bring in their own equipment whenever possible to avoid sharing a 

cross-exposure. 

 

H. Special Events 

• Special events such as festivals, celebrations, and assemblies can only take place after the 

approval of the school administration and within certain parameters: 

➢ There must be enough space to accommodate all students while following physical 

distancing recommendations. 

➢ Interactions between groups of students will be kept to a minimum. 

➢ Entry and exits to such events will be staggered. 

• The school reserves the right to cancel any approved event upon its own discretion without 

having to justify or make up for any loss (moral, financial or otherwise). 

• Planned school trips will follow all the basic precautionary measures, such as physical 

distancing, staggered entry and exit and minimization of interactions among groups of 

students. The trips’ venues will be chosen so that their capacity accommodates the number 

of students with the recommended one meter of physical distance between each. 

 

I. Transportation 

• Buses will operate on 100% capacity. Social Distancing will be maintained when possible. 

Students will have to comply with the seating plan of the bus/trip and cannot change their 

seats for any reason. 

• Anyone entering the bus will undergo temperature screening. Anyone with a temperature 

≥37.50C will not be allowed on the bus. 

• All bus passengers, with the exception of children younger than 6, must wear masks. 

• The administration will stop any student who fails to follow the bus attendant’s instructions 

from using the bus facility as thy will be risking other students’ health (not complying with 

assigned seat, taking mask off, touching other students, etc…). The school will not refund 

any transportation fees if this happens. 

• If a student shows symptoms of Covid-19 while riding the bus, the child is considered a 

suspected Covid-19 case. The student will immediately be seated at one meter away from 

the rest of the students. The bus attendant will immediately inform the health and safety 

officer in-charge at the school who will communicate with the school administration and 

parents/guardians: 

➢ If the trip is taking the student home from school, the student will be dropped off first. 

http://www.greenwood.sch.ae/
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➢ If the trip is taking the student to school from home, the student will be put in the 

isolation room at school and then sent home. 

 

 

J. Set-up / Physical Distancing Arrangements remarks 

• To avoid crowding, the number of students using toilet facilities at any one time will be limited 

and controlled. 

• As stipulated, GIS continues to utilize its isolation room (separate from the nurse’s room) 

along with the set procedures to handle suspected or confirmed Covid-19 cases, according 

to DHA guidelines. 

• Visible markers on the floor are present across all floors depicting spacing and one- way flow 

signs (in corridors and staircases) that all stakeholders and visitors should follow in order to 

maintain the proper physical distance. This is most important during times like breaks, 

morning times while entering the school premises and at the time of dispersal. 

• Waiting areas and staggered exit procedures will be in place to eliminate overcrowding of 

students and parents and facilitate smooth flow of crowds. 

• All elevators have markings on the floor that indicate physical distancing. Users must comply 

by standing on these markings. 
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 2021أغسطس    26 فيدبي 

 ، أولياء األمور الكرام

 

المدرسة وفقًا للتوقيتات الواردة    إلى" ونرحب بعودة جميع طالبنا  الطبيعينستأنف "التعليم  سوف ! طريقها إلينااألخبار السارة في 

 .دراسية لديناالفصول من ال لكل   المستندأدناه في هذا 

 

ن نحسن  أ يجب    القيود التي سمحت بحدوث ما ورد أعاله هو امتياز  وإرخاءومع ذلك، ما زلنا نعيش في أوقات غير مستقرة،  

  المعنيينمن الضروري أن يمتثل الطالب وأولياء األمور وجميع    .طوال العام الدراسي  يةلالستمرار في التمتع بهذه الحر  هاستعمال

 .يع األوقاتتماًما للبروتوكوالت أدناه في جم

 

يكون خيار “التعليم عن بعد”   إن أبرز تغيير سيشهده العام الدراسي الجديد هو عودة جميع الطلبة للتعلم وجًها لوجه، مع مراعاة أن

أحدهم   معها حضور  يتعذر  التي  الطلبة  من  االستثنائية  وأسباب صحية  إلىللحاالت  لظروف  المدرسي  المدرسة جاهزة المقر   .

وفقًا للتواريخ والمراحل المذكورة أدناه. لقد اعتمدنا ونفذنا أعلى المعايير    المدرسيالطالب مرة أخرى في الحرم  الستقبال جميع  

من جميع السلطات الحكومية المعنية لضمان رفاهية وسالمة طالبنا. إن  كوفيد    في بروتوكوالت النظافة والتعقيم وبروتوكوالت

 إنجاح هذا المسعى. في متابعة البروتوكوالت واإلرشادات المذكورة أدناه أمر محوري وحاسم للغاية في  م تعاونك

 

  إلىوسنعمل عن كثب جنبًا  الحضور الفعلي    إلىستتعاون المدرسة وتدعم جميع الطالب وأولياء األمور لضمان االنتقال السلس  

 .جنب لضمان أفضل تعليم لطالبنا

 

المستن  مراجعة  مع  يرجى  أدناه  لجميع  ب   الخاصة  تفاصيلال   إلى  االنتباه د  العامة  والبروتوكوالت  طفلك  تتردد    .الفصولفصل  ال 

 .ل بالمدرسة ألي استفسار أو توضيح قد تحتاجه بخصوص أي نقطة مذكورة أو أي موضوع ال يتناوله هذا المستند اتصباال

 

المدرسة. يتم توفير مزيد من التفاصيل المحددة حول    فصول  جميعلعامة مطلوبة  يرجى مالحظة أن المستند أدناه يوفر إرشادات  

رياض   حلقاتمن    سيتم ارسالها  كتيباتمن خالل    الخاص بهم   االبتدائية واليوم المدرسيصفوف المرحلة  رياض األطفال و  صفوف

جنب   إلىطفلك جنبًا  صف على تفاصيل خاصة ب  هذه الكتيباتاالبتدائية وفقًا لفصول طفلك )أطفالك(. ستحتوي   لمرحلةاألطفال وا 

 لهذا العام.  مع التوقعات والمتطلبات 

 

 .المعتاد لعام دراسي آخر ناجح  م نقدر تعاونك

 

 

 .مع أطيب التحيات

 

 إدارة المدرسة
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 رياض األطفال )الروضة األولى والروضة الثانية(  مرحلة 
 

 اليوم األول من المدرسة:  •

 2021، 1الروضة األولى: سبتمبر  ❖

 2021، 5الروضة الثانية: سبتمبر  ❖

 . وجها لوجه  المدرسة ويحضرون الدروس إلىسيحضر جميع طالب رياض األطفال  :2021سبتمبر  30من اليوم األول حتى  •

عن  تمت الموافقة عليه. يتم حضور الصفوف  لمدرسة بعذر مناسب  ل  تقدموا  طالب الذينلل   السماح بالتعليم عن بعد فقط خالل هذه الفترة، سيتم   •

 تيمز. من خالل  المنازلبُعد من 

 : 1202 أكتوبر  3من يوم بدءا  •

لتعلم وجًها لوجه يوميًا. سيتم تسجيل أي طالب ال يحضر على أنه  لالحرم المدرسي    إلى طالب رياض األطفال جسديًا    جميع أن يحضر    يجب

 .تزويد المدرسة بإعفاء من هيئة الصحة بدبي التعليم عن بعدغائب. سيتعين على الطالب الذين يرغبون في االستمرار عبر 

 

الفصول الدراسية الخاصة بهم. يُسمح بدخول فرد واحد   إلى  هموإيصال صباحا  بإحضار أطفالهم  KG2و   KG1يقوم أولياء أمور طالب  ✓

 .مهلة عشر دقائق ضمن فقط من العائلة داخل قسم رياض األطفال 

 

 التوقيت للروضة األولى 
 ص  7:30تفتح بوابة المدرسة تمام  •

 ص  7:50يبدأ اليوم الدراسي تمام  •
 

 المدرسة: سيغادر طالب الروضة األولى باكرا في أول يومين من 

 سبتمبر:  2و 1األربعاء والخميس في  ❖

 ص   9:50يغادر طالب الباصات  •

 ص  10:00يغادر طالب النقل الخاص  •

 :سبتمبر  6و  5في  اإلثنيناألحد و ❖

 ص   11:30يغادر طالب الباصات  •

 ص  11:40يغادر طالب النقل الخاص  •

 سبتمبر:   7بدءا من يوم الثالثاء  ❖

 م  12:30يغادر طالب الباصات  •

 م  12:40طالب النقل الخاص يغادر  •

 

 التوقيت للروضة الثانية 

 ص  7:30تفتح بوابة المدرسة تمام  •

 ص  7:50يبدأ اليوم الدراسي تمام  •
 

o  باكرا في أول يومين من المدرسة:  الثانيةسيغادر طالب الروضة 

 :سبتمبر  6و  5في  اإلثنيناألحد و ❖

 ص   11:30يغادر طالب الباصات  •

 ص  11:40يغادر طالب النقل الخاص  •

 سبتمبر:   7بدءا من يوم الثالثاء  ❖

 م  12:30يغادر طالب الباصات  •

 م  12:40يغادر طالب النقل الخاص  •

 

 من قبل إدارة المدرسة. الموافقة عليها  ال يُسمح بالتغييرات بين نماذج التعلم في أي وقت ما لم يتم تبريرها و  مالحظة: 
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 ( 5 إلى 1المرحلة االبتدائية )الصف  
 

 2021، 29أغسطس   األول من المدرسة: اليوم  •

 

 . وجها لوجه  المدرسة ويحضرون الدروس  إلى المرحلة االبتدائيةسيحضر جميع طالب  : 2021سبتمبر  30حتى  29أغسطس من  •

عن  تمت الموافقة عليه. يتم حضور الصفوف  لمدرسة بعذر مناسب  ل  تقدموا  طالب الذينلل   السماح بالتعليم عن بعد فقط خالل هذه الفترة، سيتم   •

 تيمز. من خالل  المنازلبُعد من 

 : 1202 أكتوبر  3من يوم بدءا  •

لتعلم وجًها لوجه يوميًا. سيتم تسجيل أي طالب ال يحضر على أنه  لالحرم المدرسي  إلى جسديًا  المرحلة االبتدائيةطالب   جميعأن يحضر  يجب

 .تزويد المدرسة بإعفاء من هيئة الصحة بدبي التعليم عن بعدغائب. سيتعين على الطالب الذين يرغبون في االستمرار عبر 

 

 المقابلة للبوابة.من المناطق المخصصة في آخر النهار  5 إلى  1الصفوف من أولياء أمور طالب   يأخذ ✓

 

 2و  1لصفوف التوقيت 
 ص  7:30تفتح بوابة المدرسة تمام  •

 ص  7:50يبدأ اليوم الدراسي تمام  •
 

 باكرا في أول يومين من المدرسة:  2و  1الصف سيغادر طالب 

 : أغسطس 30و 29في   اإلثنيناألحد  ❖

 ص   11:30يغادر طالب الباصات  •

 ص  11:40يغادر طالب النقل الخاص  •

 :أغسطس   31بدءا من يوم الثالثاء  ❖

 م  1:40يغادر طالب الباصات  •

 م  1:50يغادر طالب النقل الخاص  •

 

 5و  4،  3لصفوف التوقيت 
 ص  7:30تفتح بوابة المدرسة تمام  •

 ص  7:50يبدأ اليوم الدراسي تمام  •
 

o  كالعادة بدءا من اليوم األول  5و 4و 3الصفوف سيغادر طالب : 

 : 2021أغسطس  29األحد بدءا من يوم  ❖

 م  1:40يغادر طالب الباصات  •

 م  1:50يغادر طالب النقل الخاص  •

 

 من قبل إدارة المدرسة. الموافقة عليها  ال يُسمح بالتغييرات بين نماذج التعلم في أي وقت ما لم يتم تبريرها و  مالحظة: 
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 ( 8 إلى 6المرحلة المتوسطة )الصف  
 

 2021، 29أغسطس   اليوم األول من المدرسة:  •

 ص  7:30تفتح بوابة المدرسة تمام  ❖

 ص  7:50يبدأ اليوم الدراسي تمام  ❖

 

 

بناًء على االختيار الذي اتخذه أولياء األمور في  المدرسة    إلىالمرحلة المتوسطة  سيحضر طالب    :2021سبتمبر    9حتى    29أغسطس  من   •

 : االستطالع الذي تم إجراؤه في وقت سابق من هذا األسبوع

( وفقًا للجدول الزمني الذي سيتم  التاليليوم  ا  تعليم عن بعدليوم واحد /    داخل المدرسةالمدرسة جسديًا )  الهجين النظام  سيحضر طالب   ❖

 المرحلة المتوسطة. مشاركته من 

 متعلمين عن بُعدضمن هذه الفئة كاالستبيان  اؤيملمنازل. سيتم اعتبار الطالب الذين لم المن  صفوفهم  طالب التعلم عن بعد  حضرسي ❖

 

 : 1202 سبتمبر 12من يوم بدءا  •

هذا ليس إلزاميًا ويمكن للطالب    اال أنالحرم المدرسي.    إلى   يومياالجسدي  بالبدء في الحضور    المرحلة المتوسطةطالب    من يرغب منيُسمح ل

 . 2021سبتمبر  30الذين يرغبون في مواصلة الدراسة عن بُعد االستمرار في ذلك حتى 

 

 : 1202 أكتوبر  3من يوم بدءا  •

لتعلم وجًها لوجه يوميًا. سيتم تسجيل أي طالب ال يحضر على أنه  لالحرم المدرسي    إلى جسديًا    المتوسطة المرحلة  طالب    جميع أن يحضر    يجب

 .تزويد المدرسة بإعفاء من هيئة الصحة بدبي التعليم عن بعدغائب. سيتعين على الطالب الذين يرغبون في االستمرار عبر 

 

يجب    نزوال. مرافقتهم  الطوابق المختلفة التي تتم    دقائق بين طالب   5م ويجب إعطاء مدة    1:40  المرحلة المتوسطةلطالب    االنصراف وقت   •

 ارتداء األقنعة في جميع األوقات. 

 

 سيحظى اآلباء وأولياء األمور بمهلة عشر دقائق في المنطقة المخصصة خارج بوابة النخلة للصعود والتوصيل.  •

 

 

 من قبل إدارة المدرسة. الموافقة عليها  ال يُسمح بالتغييرات بين نماذج التعلم في أي وقت ما لم يتم تبريرها و  مالحظة: 

 

 ( 12 إلى 9المرحلة الثانوية )الصف 
 

 2021، 22: أغسطس 12وصفوف  2021، 29أغسطس : 11-9  صفوف  اليوم األول من المدرسة:  •

 ص  7:30تفتح بوابة المدرسة تمام  ❖

 ص  7:50اليوم الدراسي تمام يبدأ  ❖

 

 صفوفهم عن بعد خالل تيمز.  الثانوية المرحلة طالب جميع سيحضر  :2021سبتمبر  23حتى  اليوم األول من •

 

 : 1202 سبتمبر 26من يوم بدءا  •

هذا ليس إلزاميًا ويمكن للطالب    اال أنالحرم المدرسي.    إلى  يومياالجسدي  بالبدء في الحضور    الثانويةالمرحلة  طالب    من يرغب منيُسمح ل

 . 2021سبتمبر  30الذين يرغبون في مواصلة الدراسة عن بُعد االستمرار في ذلك حتى 

 

 : 1202 أكتوبر  3من يوم بدءا  •

لتعلم وجًها لوجه يوميًا. سيتم تسجيل أي طالب ال يحضر على أنه  لالحرم المدرسي    إلى جسديًا    الثانويةالمرحلة  طالب    جميع أن يحضر    يجب

 .تزويد المدرسة بإعفاء من هيئة الصحة بدبي التعليم عن بعدغائب. سيتعين على الطالب الذين يرغبون في االستمرار عبر 
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يجب ارتداء    نزوال. مرافقتهم  الطوابق المختلفة التي تتم    دقائق بين طالب   5م ويجب إعطاء مدة    1:40  الثانويةالمرحلة  لطالب    االنصراف وقت   •

 األقنعة في جميع األوقات. 

 

 سيحظى اآلباء وأولياء األمور بمهلة عشر دقائق في المنطقة المخصصة خارج بوابة النخلة للصعود والتوصيل.  •

 

 

 من قبل إدارة المدرسة. الموافقة عليها  ال يُسمح بالتغييرات بين نماذج التعلم في أي وقت ما لم يتم تبريرها و  مالحظة: 

 
 

 البروتوكوالت العامة والمبادئ التوجيهية لجميع الدورات والفصول 
 

 19-تطعيم الكوفيد -أ

•  ً  PCRمسحة سلبية ل الطلبة ليسوا مطالبين بتقديم نتيجةو التطعيم ليس إلزاميا

 

 التباعد االجتماعي  -ب

، سيكون التدريس  2021أكتوبر    3. اعتباًرا من  2021سبتمبر    30سيستمر أي شكل من أشكال التعلم عن بعد حتى   •

 والتعلم في مدارس دبي الخاصة وجهاً لوجه فقط )الحضور الفعلي في حرم المدرسة(.

يرغبون في مواصلة التعلم عن بعد تقديم شهادة طبية صادرة عن هيئة الصحة  بعد التاريخ أعاله، يجب على الطالب الذين   •

 بدبي.

-Covidإذا تم اكتشاف حاالت إيجابية لـ    خالل العام  التعلم عن بعد  إلىمؤقتًا  من الطلبة أو الفصول  قد تتحول مجموعات   •

 نتيجة لعملية التتبع. طونمخالأن بعض الطالب تم تحديد  أو إذا  19

 

 لدخول واستالم وتوصيل الطلبة والزيارة إجراءات ا -ت

فحص درجات   سيتمفحص درجة حرارة كل طفل باستخدام تقنية حرارية محمولة أو مثبتة.    سيتمعند مدخل المدرسة،   •

تساوي أو أعلى   بدخول أي شخص مصاب بحمىلن يسمح  قبل ركوب الحافلة.  ت  الحافاليستخدمون  حرارة األطفال الذين  

 درجة مئوية.  37.50 من

الذين يعانون من أعراض   • الطالب  بإحالة  المعلم  التنفس    Covid-19سيقوم  الجسم والتعب وضيق  السعال وآالم  مثل 

ممرضة المدرسة لمزيد من الفحص وفقًا لهيئة الصحة    إلىوالتهاب الحلق وسيالن األنف واإلسهال والغثيان والصداع  

 (. DHAبدبي )

سنوات ارتداء أقنعة الوجه في جميع   6وظفين وأفراد األسرة والطالب الذين تزيد أعمارهم عن  يجب على المعلمين والم •

 كمامة.من الاألوقات. مطلوب شهادة طبية لمن يرغب في التقدم للحصول على تصريح إعفاء 

 .مرفق المدرسة لتوصيل أو اصطحاب طفلهم إلىيُسمح لفرد واحد فقط من العائلة أو ولي األمر بالدخول  •

لدى الوالدين واألوصياء مهلة عشر دقائق في المنطقة المخصصة الصطحاب الركاب وتوصيلهم. يجب ارتداء األقنعة  •

 في جميع األوقات.

• ( سنًا  األصغر  األطفال  توصيل  لKG1  ،KG2يمكن  لهم.  المخصصة  األماكن  في  اصطحابهم  أو  اآلباء   ن(  يتمكن 

 بقية المدرسة.  إلى واألوصياء من الوصول 
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.  تحديد الموعدد االجتماعات عبر اإلنترنت. إذا كانت هناك حاجة ماسة لعقد اجتماع شخصي، فسيتم ذلك عن طريق  ستعق •

 مباني المدرسة )التباعد الجسدي وأقنعة الوجه(.   التواجد داخلطوال الوقت عند    Covid-19يجب االلتزام ببروتوكوالت  

 

 مراقبة الدوام وتتبع حاالت المخالطة -ث

من    شفاءتقديم شهادة    Covid-19إيجابية الختبار  PCRنتيجة  يجب على الضيوف و / أو الطالب الذين حصلوا على   •

 الفصل الدراسي.  إلى هيئة الصحة بدبي للعودة 

لجعل تتبع جهات االتصال ممكناً، ستحتفظ المدارس بسجالت مفصلة للموظفين والضيوف واألعضاء والطالب، بما في   •

رقام الهواتف وتواريخ الزيارة. نتوقع من جميع األطراف التعاون مع فرق الصحة والسالمة المسؤولة  ذلك األسماء وأ

 لتحقيق ذلك.

يجب على جميع اآلباء والطالب اإلعالن عن تاريخ سفرهم األخير من خالل استكمال نموذج هيئة الصحة بدبي عبر   •

 اإلنترنت.

 عروا بتوعك. سيبقى موظفو المدرسة والطالب في المنزل إذا ش •

 

 النظافة والتعقيم  -ج 

 تخضع المدرسة لبروتوكول تعقيم صارم قبل وأثناء وفي نهاية كل يوم دراسي.  •

 ممارسات النظافة مثل غسل اليدين واألقنعة واستخدام المطهرات في جميع أنحاء المدرسة. والتدريب على    إلىيتم الدعوة   •

تعتمد على االستخدام الفعال للتكنولوجيا: وبالتالي   السياسة الالورقية التي   جرين وود، تتبنى  Covid-19لتقليل انتشار   •

 يجب أن يكون جميع الطالب مجهزين باألجهزة المناسبة كما ورد في تعاميم سابقة.

يجب على الطالب والمعلمين إحضار أدواتهم المكتبية أو أجهزتهم أو أدواتهم )مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة واألجهزة  •

ذلك(. لن يُسمح للطالب بمشاركة القرطاسية / األجهزة الخاصة بهم. في حالة احتياج   إلىاللوحية وسماعات الرأس وما  

 سيتم توفيرها من قبل المعلم عن طريق التطهير المناسب. يملكها،الطالب ألدوات قرطاسية ال 

 متابعة جميع الموظفين والطالب من أجل: تقوم المدرسة ب •

 جيداً. تجفيفهمثانية ثم  20كل متكرر بالماء والصابون لمدة غسل أيديهم بش ➢

 غسل أيديهم قبل األكل وبعده وبعد العطس أو السعال.  ➢

 تجنب لمس الفم والعينين واألنف. ➢

 

 القيود -ح 

سنوات أو أكثر، باستثناء أولئك الذين لديهم إعفاء    6يجب على جميع الموظفين والزوار والطالب الذين تبلغ أعمارهم   •

 المدرسة.  إلى إدخالهمرفض  إلىمعتمد، ارتداء األقنعة بمجرد دخولهم المدرسة. سيؤدي عدم االمتثال 

بدني عالي الكثافة )سيقدم موظفو المدرسة المناوبون المشورة يمكن إزالة األقنعة عند تناول الطعام أو أثناء ممارسة نشاط   •

 (. عندما يلزمبشأن ذلك 

للوجه ستحل محل األقنعة   بالستيكية  يرتدي الموظفون الذين هم على اتصال مباشر مع الطالب الصغار أقنعة / واقيات •

 في أوقات محددة لتمكين قراءة الشفاه وتعبيرات الوجه.

 هم الخاصة أثناء دخولهم حرم المدرسة.تب والزوار مسؤولية إحضار أقنعيتحمل الموظفون والطال •

( عبر اإلنترنت كلما أمكن ذلك. إذا لزم األمر، يمكن للوالدين  االجتماعاتاليومية )مثل تسجيل الطالب أو    اتستتم العملي •

أو   الصباح أو المساءثناء  فقط. يجب على اآلباء عدم زيارة المدرسة أ  الموعداألوصياء الحضور شخصيًا عن طريق    /

 أثناء أوقات الراحة لتجنب االزدحام.
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يجب على اآلباء أو األوصياء أو الزوار الذين يدخلون مباني المدرسة، بما في ذلك أولئك الذين ينزلون ويأخذون األطفال   •

تطبيق الحصن أو تطبيق    ساعة الماضية:   48سلبي تم إجراؤه خالل الـ    PCRالصغار، تقديم دليل على التطعيم أو اختبار  

DHA. 

 ال يُسمح ببوفيهات أو تجمعات للوجبات أو غيرها من التجمعات غير المعتمدة. •

لن يستأنف المقصف العمل في الوقت الحالي. سترسل المدرسة تعميًما بمجرد استئناف بيع المواد الغذائية والمشروبات  •

 المدرسة.  إلىب والموظفين إحضار طعامهم ومياههم معهم في مباني المدرسة. حتى ذلك الحين، يجب على جميع الطال

)إذا لزم األمر(. سيضمن المعلمون   األكليتم تشجيع العائالت على توفير الطعام والمشروبات ألطفالهم بما في ذلك أدوات   •

 الطعام. الطالب شاركت)ويفرضون( أن ال ي

 هالك الغذاء إرشادات البلدية بشأن بروتوكوالت الصحة والسالمة الستنتبع  •

مباني   إلى  توصيلالمدرسة دون موافقة مسبقة. تحتفظ المدرسة بحق إيقاف أي    إلىلن يتم قبول أي توصيالت للدخول   •

 المرسل.   إلىالمدرسة وإعادتها 

 

 تقديم الخدمات التعليمية  -خ 

معيّنة مسبقًا مع وجود مسافة محددة بينهم. تبديل المقاعد غير مسموح به. ينطبق هذا    لوائح للجلوسلطالب  لسيخصص   •

 في كل من الفصل الدراسي والحافلة )للطالب الذين يستخدمون النقل المدرسي(.

أو سيتم تقديم نموذج تعليمي عبر اإلنترنت للطالب أو الموظفين الذين يعانون من حاالت عالية الخطورة )أمراض معينة  •

 الذين يعانون من نقص المناعة( عند تقديم شهادة / إعفاء طبي صادر عن هيئة الصحة بدبي. 

أكاديميًا للطالب غير القادرين على حضور الفصول جسديًا )بسبب العزلة أو الحجر الصحي(    حال  جرين وودستوفر   •

يجب على هؤالء   الصحي،لعزل / الحجر  هذه الدروس. بمجرد انتهاء الحضور  طالما أنهم يتمتعون بصحة جيدة بما يكفي  

 الطالب استئناف الحضور الفعلي في حرم المدرسة. 

انتشار   • لتقليل  السابقة  التعاميم  المناسبة كما ورد في  من    Covid-19يجب أن يكون جميع الطالب مجهزين باألجهزة 

 ورقية" تعتمد على االستخدام الفعال للتكنولوجيا. الخالل تبني سياسات "

المحمولة • الكمبيوتر  أجهزة  الخاصة )مثل  أدواتهم   / أجهزتهم  الطالب والمعلمين إحضار  اللوحية   يجب على  واألجهزة 

ذلك( وفقًا لتعليمات المدرسة بناًء على فصل الطالب. لن يُسمح للطالب بمشاركة أجهزتهم /    إلىوسماعات الرأس وما  

 أدواتهم.

سيقدم المعلمون نسًخا إلكترونية من مواد التدريس والمراجعة وسوف يفرضون / يشجعون العمل الالورقي في الفصل أو   •

 لألعمال المدرسية ذات الصلة.  والمطبوعة سيتم قبول الكتابة الرقمية للواجبات المنزلية.

ألسباب طبية، سيتم إجراء   الحضور الجسدي واعتماد التعليم عن بعد للعام بكاملهباستثناء أولئك الذين سيتم إعفاؤهم من   •

التقييمات اإل  جسديا  جميع  بعذر المتحان  تغيبوا  الذين  الطالب  جدولة  سيتم  المدرسة.  مباني  عودتهم    عادةفي    إلى عند 

 . يناإليجابية والمخالط COVIDالمدرسة. وهذا يشمل حاالت 

(. وبالتالي،  Achieve3000و    RazKidzالمكتبة من خالل المنصات الرقمية التي يشترك فيها الطالب )  حصصتقام   •

 لدى الطالب أجهزتهم الشخصية معهم. من الضروري أن يكون

باتباع إرشادات مجلس دبي الرياضي   قاعات المدرسة الداخليةعب وفي بدروس التربية البدنية في المال ن وود يجرستبدأ  •

 للصحة والسالمة. سيتم تطهير المعدات الرياضية والمالعب بعد استخدامها من قبل كل مجموعة من الطالب.

العلوم في    قسموإبالغها من قبل    الفعليافتراضية كلما أمكن ذلك. سيتم تحديد جلسات المختبر    ستكون مختبرات العلوم •

وقت مبكر. سيستمر تعقيم المناطق واألسطح والمعدات التي يتم لمسها بشكل متكرر في المختبر بعد كل استخدام. قد 

 . ي عدوىنتقال أيُطلب من الطالب إحضار معداتهم الخاصة كلما أمكن ذلك لتجنب ا
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 الفعاليات  -د

ال يمكن إقامة المناسبات الخاصة مثل المهرجانات واالحتفاالت والتجمعات إال بعد موافقة إدارة المدرسة وضمن معايير  •

 معينة:

 . الجسدييجب أن تكون هناك مساحة كافية الستيعاب جميع الطالب أثناء اتباع توصيات التباعد  ➢

 الحد األدنى.  إلىسيتم تقليل التفاعالت بين مجموعات الطالب  ➢

 الدخول والخروج لمثل هذه الفعاليات سيكون على مراحل.  ➢

تبرير أو تعويض   إلىتقديرها الخاص دون الحاجة  بناًء على    قة عليهفتمت المواتحتفظ المدرسة بالحق في إلغاء أي حدث   •

 أي خسارة )معنوية أو مالية أو غير ذلك(. 

ستتبع الرحالت المدرسية المخطط لها جميع اإلجراءات االحترازية األساسية، مثل التباعد المادي، والدخول والخروج   •

المتعاقبين، وتقليل التفاعالت بين مجموعات الطالب. سيتم اختيار أماكن الرحالت بحيث تستوعب سعتها عدد الطالب  

 بين كل منها. الجسديةبالمتر الموصى به للمسافة 

 

 المواصالت -ذ

٪. سيتم الحفاظ على التباعد االجتماعي عندما يكون ذلك ممكنًا. سيتعين على الطالب االمتثال 100ستعمل الحافالت بطاقة   •

 لخطة الجلوس الخاصة بالحافلة / الرحلة وال يمكنهم تغيير مقاعدهم ألي سبب من األسباب. 

 باستخدام الحافلة.   37.50ح ألي شخص بدرجة حرارة ≤ سيخضع أي شخص يدخل الحافلة لفحص درجة الحرارة. لن يُسم •

 ارتداء األقنعة. سنوات، 6باستثناء األطفال الذين تقل أعمارهم عن  الحافالت،يجب على جميع ركاب  •

صحة الطالب اآلخرين    بسبب تعريضه  خدمة النقلالحافلة من استخدام    مشرفتعليمات  ب  ال يلتزمستمنع اإلدارة أي طالب   •

إلخ ...(. لن تقوم المدرسة برد أي رسوم    اآلخرين،لمس الطالب    القناع،خلع    المخصص،لمقعد  با)عدم االمتثال  للخطر  

 مواصالت في حالة حدوث ذلك. 

.  Covid-19  من  مشتبه بها  فإن الطفل يعتبر حالة  الحافلة،أثناء ركوب    Covid-19إذا ظهرت على الطالب أعراض   •

الحافلة على الفور بإبالغ مسؤول الصحة    مشرفةالطالب على الفور على بعد متر واحد من باقي الطالب. ستقوم  يجلس  

 والسالمة المسؤول في المدرسة الذي سيتواصل مع إدارة المدرسة وأولياء األمور / األوصياء:

 الً.فسيتم إنزال الطالب أو المدرسة،المنزل من  إلى إذا كانت الرحلة تأخذ الطالب  ➢

فسيتم وضع الطالب في غرفة العزل في المدرسة ثم    المنزل،المدرسة من    إلىإذا كانت الرحلة تأخذ الطالب   ➢

 المنزل.   إلىإرساله  

 

 ترتيبات خاصة  -ر 

 .وقت معينسيتم تحديد عدد الطالب الذين يستخدمون المراحيض في  االزدحام،لتجنب  •

جنب   إلىاستخدام غرفة العزل الخاصة بها )منفصلة عن غرفة الممرضة( جنبًا    المدرسةتواصل    عليه،كما هو منصوص   •

 وفقًا إلرشادات هيئة الصحة بدبي.  المؤكدة،المشتبه بها أو  Covid-19مع اإلجراءات المحددة للتعامل مع حاالت 

المسافات وعالمات    توجد • الطوابق تصور  االتج  حركةعالمات مرئية على األرض في جميع  الممرات أحادية  اه )في 

خالل    خاصة  المناسبة  الجسدية اتباعها من أجل الحفاظ على المسافة  الحاضرين والزوار والساللم( التي يجب على جميع  

 أوقات فترات الراحة، وأوقات الصباح أثناء دخول مباني المدرسة وفي وقت التشتيت. 

م في الطالب وأولياء األمور وتسهيل التدفق السلس  سيتم وضع مناطق انتظار وإجراءات خروج متداخلة للحد من االزدحا •

 للحشود. 

. يجب على المستخدمين االمتثال بالوقوف على هذه  التباعدمسافة    إلىجميع المصاعد لها عالمات على األرض تشير   •

 العالمات.
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