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LINKING LEARNING TO LIFE 

Dear Parents of Students in KG1-G12, 

It has been a wonderful day welcoming back our students on campus! We would like to assure 

you, once again, that we have been, and will continue to, abide by the highest health and safety 

standards to protect all our community members.  

Following up on the survey that has been sent to you last week, and while we highly appreciate 

the time you took to fill it up and do respect your personal preferences, we have been instructed by 

KHDA to proceed with face-to-face learning. Accordingly, please be informed that regardless of the 

model that you have opted for, all students are to continue reporting to school except for those who 

test positive, are close contacts, or have been exempted by KHDA/DHA. 

Thank you for your understanding.   

Regards, 

School Administration  

،  الروضة إىل طالب مرحلةأولياء أمور  ي عشر
 الصف الثان 

 

حيب بعودتهم إىل  ىل  نود التأكيد لكم ع للجميع،وإننا إذ نرجو السالمة   المدرسة. لقد سعدنا اليوم باستقبال طالبنا والتر

ازية والوقائية وذلك بهدف ضمان توفتر أعىل معايتر الصحة والسالمة  امنا بكافة اإلجراءات االحتر  للجميع. استمرار التر 

 

ا بهدف استطالع  
ً
ي تم إرسالها إليكم سابق

 لنتائج االستبانة التر
ً
ل، نتقدم   متابعة

ّ
آراء أولياء األمور حول نظام التعلم المفض

اًما -بأن مدرستنا  بكم وحرصكم عىل تعبئتها، ونفيدكم  اليكم بالشكر عىل تجاو  ية ،   و التر  بتوجيهات هيئة المعرفة والتنمية البشر

ي تطبيق برنامج التعلم الحضوري 
ي االستبانة  الذي قمتم باختياره ألطفالكم  بغض النظر عن برنامج التعلم - ستستمر ف 

وبناًء عليه  -ف 

   يتوجب 
 
وس أو  عىل جميع الطالب االستمرار ف نامج التعلم الحضوري ، و يستثن  من ذلك الطلبة المصابون بالفبر  االلتحاق ببر

ية / هيئة الصحة بدبر   المخالطون للمصابير  أو الطالب الذين لديهم    . إعفاء من هيئة المعرفة والتنمية البشر

 

 . وتعاونكمشاكرين لكم حسن تفهمكم 

 إدارة المدرس 
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