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LINKING LEARNING TO LIFE 

Dear Parents of students in Grade 4C, 
 
Thank you for your support in keeping your children safe at school and at home. We are writing to 
let you know of a confirmed diagnosis of a student with Covid-19 in grade 4C. 
 
The affected student was reported yesterday, on the 19th of February 2022. The student is under 
isolation and will report to school as per the Dubai Health Authority (DHA) guidelines. 
 
As an immediate but temporary measure, all students in grade 4C will move to full distance learning 
from tomorrow, 21st February 2022 to the 28th of February 2022 as a precautionary measure. 

As parents, your role in keeping our school safe is crucial. If your children are showing any symptoms, 
please do inform the school. This is for their own safety as well as the safety of other children and 
adults at the school. 
We will also continue cleaning and sanitizing our school according to guidelines from Dubai 
Municipality, Dubai Health Authority, and other government departments. 
 
Due to the temporary shift, the upcoming MAP test will continue for this class Online from 8:00-10:00 
am everyday followed with the regular class timetable from Period 4 until Period 7.   

With your support we will continue to give our children a happy learning experience at home. 
 
Kind regards, 
School Administration 

 ،  Cالصف الرابع أعزائي أولياء أمور الطالب في

حالة إيجابية   بأنه قد تم رصد  نود إبالغكمو.  البيتفي المدرسة و  طالبناسالمة    لمساعي مدرستنا في الحفاظ على    معلى دعمك  منشكرك

 .4Cصف في ال كورونا  بفايروسلطالب مصاب 

 

حضوريًا  في المواعيد المحددة   الدراسة  يستأنفعلى أن  الطالب  قد تم عزل  .  2022فبراير    19  السبتتم اإلبالغ عن الطالب المصاب أمس  

 .(DHA) وفقًا إلرشادات هيئة الصحة بدبي

 

فبراير    21ااإلثنين  من يوم غد  اعتباًرا  كامل  بشكل  التعلم عن بعد    نظام  إلى 4C  في الصف  بةسينتقل جميع الطل،  وكتدبير احترازي مؤقت

 .2022فبراير  28ربعاء األيوم إلى  2022

 

أمن وسالمة جميع طالبنا وكوادرنا من خالل إبالغ المدرسة  الحفاظ على  وهنا، نهيب بكافة أولياء األمور إلى ضرورة التعاون معنا في  

وفقًا إلرشادات بلدية دبي وهيئة  عمليات التنظيف والتعقيم لكافة مرافق المدرسة  سنواصلفور ظهور أي أعراض على أبنائهم. علًما بأننا 

 .األخرىالمعنية الحكومية  والجهاتالصحة بدبي 

 

صباًحا  10:00-8:00من الساعة )أونالين(  القادم لهذا الفصل عبر اإلنترنت MAPاختبار  طلبة تقديميواصل النظًرا للتحول المؤقت ، س

 .حتى الحصة السابعة الحصة الرابعةالعادي من   حصصكل يوم متبوًعا بجدول ال

 سنستمر في تقديم أفضل الممارسات التعليمية  خالل فترة الحجر. بدعمكم ، 

 

 أطيب التحيات،مع 

                                                                       إدارة المدرسة
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