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LINKING LEARNING TO LIFE 

 

Dear Greenwood International parents/guardians,  

 

Prayer and Peace be Upon You,  

 

As we close on a challenging and unique school year, the next few months offer an opportunity to implement 

improvements that will help our school meet today’s challenges and lay the groundwork for long-term 

success.  

  

 

As you know, 98% of our staff has been vaccinated. Moreover, the Health Authority guidelines are working 

towards the immunization of students as well. Thus, vaccination is an additional step that promotes a safe 

return to school and reduces COVID-19 infections to a great deal. 

 

We are working hard to return as 100% attendance next year for all the students. However, this decision 

entails the approval from the concerned authorities and government bodies. In case the school is still 

requested to attend with social distancing and COVID protocols that necessitate low-capacity operation for 

next year, kindly note that the model below will be adopted for 2021-2022: 

 

• (K to G5) Grade Level: School will deliver 100% in-person, physical attendance for 5 days a week. 

 

• Grades (6 – 7 - 8): Hybrid Learning: Students will attend a hybrid model similar to the model 

adopted this academic year 2020-2021. This will continue until the decision of normal resumption 

is taken. 

 

• High School (Grades 9-12): Due to the independence, responsibility, and autonomy that the 

students of these grade levels showed, the high school cycle will undergo a 100% online learning 

model for 5-day school week. This will continue until the decision of normal resumption is taken. 

 

 We trust that we can safely return to school and prevent the spread of the virus in the community.  

 

We value your trust and work seamlessly to provide the best learning experience for our students. 

 

Stay safe. 

 

School Administration  
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 إنترناشيونال،السادة أولياء أمور طالب مدرسة جرين وود 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،

 

 

إعداد  حاليًا بنقوم    ؛منهانتخطى الكثير    أنسويا  الذي شكل تحديًا لنا جميعًا والتي استطعنا    بينما ننهي الربع األخير من العام الدراسي الحالي

ستساعد مدرستنا على   التيالتعديالت    بعضلتنفيذ  تقدم األشهر القليلة القادمة فرصة  حيث    ،المدرسة للعام المقبل بإذن هللاخطط العودة إلى  

 .للنجاح على المدى الطويل  كل ما يستجد وإرساء أسسمواجهة 

 

.  الب معينة للط  عمرية  اتمكانية تطعيم فئإن توجيهات هيئة الصحة تشير الى  أ  كوادرنا، كمالكافة    %98تحقيق نسبة تطعيم    تعلمون تمفكما  

 .بقاء احتماالت العدوى في حدودها الدنياإجراءات السالمة التي تلتزم بها المدرسة مما يضمن إيعزز  اضافيإ اوبالتالي سيكون التطعيم جانب

  

 

في  والمعنية.    الحكومية  فإن هذا القرار يستلزم موافقة الجهات  ذلك،. ومع  طالبال٪ في العام المقبل لجميع  100نحن نعمل بجد للعودة بحضور  

التي تتطلب تشغياًل منخفض    COVIDبروتوكوالت التباعد االجتماعي وبروتوكوالت  حسب  مطالبة المدرسة بالحضور  قرار  حالة استمرار  

 :2022-2021 يرجى مالحظة أنه سيتم اعتماد النموذج أدناه لعام المقبل،السعة للعام 

  

 أيام اسبوعيًا% في المدرسة لمدة خمسة 100بنسبة  حضوريا الدوام :خامساللى الصف إمرحلة الروضة   •

  

السا • الصف  الدراسي    :الثامنلى  إ  دسمرحلة  العام  هذا  المعتمد  للنموذج  مشابًها  هجينًا  نموذًجا  الطالب  . 2021-2020سيحضر 

 .الفعلي الحضور الجسديسيستمر هذا حتى يتم اتخاذ قرار 

 

 ستتبع،  الصفوفلمسؤولية واالستقاللية التي أظهرها طالب هذه  لنظًرا    :التاسع إلى الثاني عشرمرحلة التعليم الثانوي من الصف   •

سيستمر هذا حتى يتم اتخاذ قرار الحضور الجسدي     . خمسة أيام باألسبوع٪  100عبر اإلنترنت بنسبة    اتعليمي  االثانوية نموذج  المرحلة

 الفعلي.

  

 

نعمل على تقديم أفضل تجربة تعليمية ممكنة    معنا فنحن وحسن تعاونكم  بنا    مثقتك  نقدرو  بأماننحن على ثقة من أنه يمكننا إجراء هذا االنتقال  

 .لطالبنا

 

 التحية،مع 

 

 إدارة المدرسة 
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