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LINKING LEARNING TO LIFE 

Ref: MH03-21  

09/09/2021 
 

Dear Parents, 

 

We are pleased to announce that our gates will be opened for all our students, boys and girls in the Middle School to attend 

Face-to-Face classes every day from Sunday the 12th of September.  

 

But before we share the protocols and procedures of the day, we would just like to highlight few points that were shared in 

our previous circular. 

 

• School Day Timings:  

❖ School gates open 7:30 am 

❖ School day begins at 7:50 am 

❖ School day ends at 1:40 pm 

 

 

• Starting September 12th, 2021: 

ALL middle school students are allowed to start attending physically on school campus DAILY. However, this is 

not mandatory for the DL students who wish to continue with studying remotely and 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 at 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. 

 

  The students of the middle school will adhere to the following protocols once they enter 

the school premises: 

 

• All middle school students will enter and exit from the Nakhleh Gate. 

 

• All middle school students would pass through the Nakhleh reception for their screening and 

temperature check before they proceed to their classes. 

 

• Grades 6 boys and girls will enter the Nakhleh reception and proceed to the First floor of the Nakhleh 

building to their assigned rooms on the First Floor. 
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• Grades 7 and 8 boys and girls will enter the Nakhleh building, get their temperature check and proceed to 

the Sidr building from the door facing the football field to their assigned rooms on the first floor in the 

Sidr building. 

 

• At the time of dispersal, students from the Sidr building, boys and girls will exit the building from the door 

facing the football field and assemble in their designated areas. The foyer for the boys in Nakhleh and 

assembly area in front of the Nakhleh reception for the girls. 

 

• Parents are advised to wait at the Nakhleh gate and request the security guard and the supervisor on duty to call 

for their child/children.  

 

 

    As we continue with all our precautions we would like to re-emphasize on the following:  
 

• 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 stationary/devices.  

• 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. 

 

 

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

 

       Thank you, 

       Best regards 
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21-Ref: MH03      

09/09/2021 

 

 السادة أولياء األمور الكرام،    

 

ابتداًء من عالمكم أننا سنفتح أبوابنا في مدرسة جرين وود لطالب المرحلة اإلعدادية للحضور )نظام التعلم وجه لوجه( في جميع أيام األسبوع إيسرنا 

 سبتمبر من هذا الشهر. 12يوم األحد الموافق 

 

 وقبل البدء في سرد بروتوكوالت الدوام الحضوري نود التذكير ببعض النقاط المهمة التي تمت مشاركتها معكم سابقاً : 

 

 أوقات الدوام المدرسي:  •

 

 صباحاً.  7:30تفتح المدرسة أبوابها في تمام الساعة  ✓

 صباحاً. 7:50ساعة يبدأ الدوام المدرسي ال ✓

 من بعد الظهر.  1:40ينتهي الدوام المدرسي في تمام الساعة  ✓

 

 :2021سبتمبر لسنة  12ابتداًء من  •

 

لزامياً إيسمح لجميع طالب المرحلة اإلعدادية الحضور إلى المدرسة بشكل يومي على مدار األسبوع. حيث لن يكون الحضور 

 .2021سبتمبر،  30لطالب نظام التعلم عن بعد. حيث يمكنهم االستمرار بنظام التعلم عن بعد حتى تاريخ 

 

 :2021اكتوبر  3ابتداًء من تاريخ  •

 

ب المرحلة اإلعدادية الحضور إلى المدرسة بشكل يومي على مدار األسبوع ومواصلة الدراسة وجهاً  سيتعين على جميع طال

لوجه في مرافق المدرسة، وسيحتسب الطالب على أنه غائب في حالة عدم الحضور. وعلى من يرغب بمتابعة الدراسة بنظام 

 عفاء من هيئة الصحة في دبي.إالتعلم عن بعد تقديم استئناء و

 

دقائق ليتم اصطحابهم   5، متبوعة ب من بعد الظهر 1:40عدادية في تمام الساعة سيكون وقت االنصراف لطالب المرحلة اإل •

 من الطوابق المختلفة للمدرسة. على أن يتم االلتزام بلبس الكمامات للجميع طوال أوقات الدراسة. 

•  

 بوابة مبنى نخلة. دقائق من  10سيسمح ألولياء األمور بتوصيل أبنائهم أو اصطحابهم خالل  •

 مالحظة: لن يسمح باالنتقال من نظام تعلم آلخر ما لم يتم تقديم عذر مقبول لإلدارة والموافقة عليه. 

 

 

 ت التالية عند الدخول لمرافق المدرسة: سيتوجب على جميع طالب المرحلة اإلعدادية التمسك بالتعليمات والبروتوكوال          

 

 سيدخل طالب المرحلة اإلعدادية وسينصرفون من بوابة مبنى نخلة. •

 

وفحص الحرارة قبل  سيدخل طالب المرحلة اإلعدادية عبر منطقة االستقبال في مبنى نخلة وسيتم عمل المسح الحراري لهم  •

 متابعة التقدم إلى الصفوف الدراسية.

الصف السادس )األوالد والبنات( عبر منطقة االستقبال إلى الطابق األول في مبنى نخلة حيث سيدخل الطالب سيدخل طالب  •

 إلى الصفوف المخصصة لهم. 

سيدخل طالب الصفوف السابع والثامن)األوالد والبنات( إلى مبنى نخلة عبربوابة مبنى نخلة وسيتم معاينة درجة الحرارة لهم   •

في الصفوف المخصصة   يستقرواباتجاه مبنى سدر عبر البوابة المواجهة لملعب كرة القدم. على أن وسيخرجون من مبنى نخلة 

 لهم في الطابق األول من مبنى سدر.

ن في  و)األوالد والبنات(من مبنى سدر عبر البوابة المواجهة لملعب كرة القدم ويتجمع سينصرف طالب المرحلة اإلعدادية •

 . لبناتمبنى نخلة لألوالد ومنطقة التجمع أمام االستقبال لفي نخلة. منطقة البهو المناطق المخصصة لهم في مبنى 
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 ينصح ببقاء أولياء األمور عند منطقة بوابة مبنى نخلة والطلب من الحراسة و المشرفين االتصال لطلب قدوم أبنائهم.  •

 

 

 النقاط: حترازية المعمول بها نود التركيز على بعض جراءات االإلاستمراراً ل

 

 .وبعدهه ءتجري المدرسة بشكل يومي عمليات تعقيم قبل الدوام وأثنا •

يُعمل بالممارسات التعقيمية طوال الوقت وعلى مدار اليوم في جميع أنحاء المدرسة والمتمثلة بغسل اليدين ولبس الكمامات   •

 والتعقيم. 

وعليه يتم االستعمال الفعال  19ع تفشي كوفيد جراء احترازي لمنإتتبع المدرسة نظام عدم االستعمال لألوراق وذلك ك •

 السابقةللتكنولوجيا : سيتوجب على جميع الطالب استخدام األجهزة األلكترونية الالزمة كما تم ذكره في الرسائل 

ضار أغراضهم الخاصة ولن يسمح بمشاركة األغراض بين األشخاص مثل )أجهزة  إحسيتوجب على جميع الطالب والمعلمين  •

 لن يتم السماح بمشاركة القرطاسية بين الطلبة. والسماعات واأللواح اإللكترونية...الخ( الحاسوب

 

 ستحث المدرسة جميع الطلبة والمعلمين على: •

 

 ثانية للمرة الواحدة والتجفيف بشكل صحيح.  20يديهم على الدوام بالماء والصابون لمدة أغسل  ➢

 اليدين بعد العطس أو الكحة. ضافة لغسل  يديهم قبل األكل وبعده باإل أغسل  ➢

 تجنب لمس العينين أو الفم واألنف. ➢

 

 نشكر لكم حسن تعاونكم ونتطلع لعام أكاديمي ناجح بإذن هللا. 

 

 

 مع التحيات 
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