
 

  

 3232أغسطس  32

 
 السادة أولياء األمور الكرام،

 

 خاصة بإعادة فتح المدرسة طوراتالموضوع: ت
 

 والنجاح.. نرحب بسيادتكم في العام الدراسي الجديد مع تمنياتنا ألبنائنا الطلبة بدوام الصحة تحية طيبة وبعد
 :التالية باإلشارة إلى الموضوع أعاله، يرجى أخذ العلم بالنقاط

 

لن يُسمح للمدارس بإعادة الفتح قبل أن  تفتيش السالمة اإللزامي للمدرسة من قِبل دائرة التعليم والمعرفة: (1)

. 91-المتعلقة بكوفيد لتأكد من االمتثال لقواعد السالمةتتم زيارتها من قبل دائرة التعليم والمعرفة بهدف ا

وهذا قد يؤدي إلى تأخير في موعد بدء الدراسة لمراحل رياض األطفال وحتى الصف الرابع. وستتم 
 .فور ورودها لنا مشاركة المزيد من التفاصل مع سيادتكم في هذا المجال

 
   :4-1بالنسبة لرياض األطفال والصفوف  (2)

  مجموعات التعلم الجزئي )بالتناوب في المدرسة وعن بدء الدراسة بالنسبة للطلبة المسجلين في موعد

  .)مبدئياً( أغسطس 22 سيكون بتاريخ (بعد

 التعلم عن بعد بشكل كامل سيتم بدء التدريس بتاريخ  بالنسبة للطلبة الذين اختار أولياء أمورهم نموذج

 22اريخ من تعلى مدى أسبوع سبتمبر ليتسنى للمدرسة تسليم األجهزة اإللكترونية للطلبة  6
  . أغسطس
 

 :للصف الخامسبالنسبة  (3)
  سيكون الصف الخامس جزءاً من المبنى الرئيسي، وبالتالي  3239-3232اعتباراً من العام الدراسي

مما يعني بأن طلبة الصف الخامس سيتلقون التعلم ، 93-6لصفوف البرنامج المحدد لسيتبع هذا الصف 

 .سبتمبر 32أغسطس ولغاية  22عن بعد من 

  ستتم مشاركة "استمارة ال مانع" مع أولياء أمور طلبة الصف الخامس للحصول على موافقتهم على
 تطبيق نموذج التعلم عن بعد بشكل كامل في بداية العام الدراسي. 

 

   :12-6لصفوف لبالنسبة  (4)

  تعليمات دائرة التعليم والمعرفة، سيطبق نموذج التعلم عن بعد بشكل كامل لطلبة الصفوف بناء على
 سبتمبر.  32أغسطس ولغاية  22من  6-93
 

 تفاصيل مشتركة لجميع المراحل:  (5)
  على بوابة المدرسة اإللكترونية.والمزيد من المعلومات األكاديمية تم تحميل جداول الطلبة 

  ،س مسجلة مسبقاً. لن يتم استخدام دروس البث الحيستكون الدروبالنسبة للتعلم عن بعد. 
  32 خاللعليها  الرديرجى إرسال أسئلتكم واستفساراتكم على البريد اإللكتروني الموضح أدناه وسيتم 

 ساعة:

 ntary@liwaschool.comeleme: رابعالصف ال إلىالروضة االستفسارات الخاصة ب -

 secondary@liwaschool.comالثاني عشر:  إلى خامسال وفالصفاالستفسارات الخاصة ب -

  it_support@liwaschool.com: االستفسارات التقنية -
 

 .من بعد الظهر 2 -صباحاً  8ميس من كما يمكنكم التواصل معنا وذلك من األحد الى الخ
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 ساعات الدوام الدراسي وإجراءات الدخول والخروج إلى ومن المدرسة: (6)

  من أجل تحقيق شروط التباعد االجتماعي، والتي من شأنها الحفاظ على سالمة الطلبة، سيتم تقليص
أوقات الفسح وإلغاء الطابور الصباحي. ولتوفير الدعم الالزم ألبنائنا الطلبة سيبدأ اليوم الدراسي الساعة 

والساعة  2022ساعة صباحاً. بالنسبة لطلبة النقل الخاص يجب الحضور إلى المدرسة بين ال 8022

ً  2022ستفتح بوابات المدرسة الساعة . صباحاً.  20:2 صباحاً،  8022وستغلق تمام الساعة  صباحا

وسيكون موعد االنصراف وعلى الطلبة الذين يصلون بعد هذا الموعد الدخول من البوابة الرئيسية، 

  ظهراً. 9022الساعة 

 

 ن البداية مع طلبة الباصات. بالنسبة لطلبة النقل ستكون المغادرة من المدرسة تدريجية بحيث تكو

. وسنطلعكم بتاريخ 9092ددة لهم اعتباراً من الساعة الخاص يجب أن يتم استالمهم من البوابات المح

أغسطس على المزيد من التفاصيل حول طريقة استالم الطلبة. بناء على إرشادات دائرة التعليم  :3

صفية، وبالتالي من الضروري استالم الطلبة بحسب األوقات المحددة والمعرفة، تم إلغاء األنشطة الال
 بعد الدوام المدرسي.

 

  للطلبة بحسب المرحلة الدراسية. بالنسبة لألُسر التي لديها أكثر من لقد تم تحديد بوابات دخول وخروج
 22عتباراً من ا ابن/ابنة في مبنى االبتدائية، يُسمح بدخول وخروج هؤالء األبناء من نفس البوابة.

سبتمبر ستكون بوابات الدخول والخروج وأوقات الحضور واالنصراف  32ولغاية  أغسطس )مبدئياً(

 على النحو التالي:
 

 وقت المغادرة وقت الدخول البوابة الطلبة

ً  8022إلى  20:2 :بوابة  الباصات )رياض األطفال إلى الصف الرابع(طلبة   ظهراً  930:2 صباحا

ً  :202إلى  2022 6بوابة  (الروضة األولىالخاص )طلبة النقل   ظهراً  9022 صباحا

ً  :202إلى  2022 8بوابة  طلبة النقل الخاص )الروضة الثانية(  ظهراً  9022 صباحا

ً  :202إلى  2022 1بوابة  (3-9طلبة النقل الخاص )الصفوف   ظهراً  9022 صباحا

ً  :202إلى  2022 5بوابة  (2-2طلبة النقل الخاص )الصفوف   ظهراً  9022 صباحا

 
 اإلجراءات االحترازية: (7)

  سوف يتم رصد درجة حرارة الطالب)ة( عند دخول مبنى المدرسة وفي حال تجاوزت درجة الحرارة
على  91-درجة، سيتم عزل الطالب)ة( فبل إرساله إلى المنزل. وفي حال ظهرت عوارض كوفيد 22

إرساله إلى المدرسة وطلب استشارة طبية في أسرع وقت الطالب)ة( قبل بدء اليوم الدراسي، يجب عدم 
ممكن. سيتم الكشف على الطلبة ورصد الحضور أثناء دخولهم إلى مبنى المدرسة. بالنسبة للطلبة الذين 

 22لم يتم حصرهم ضمن الحضور أو الذين تظهر عليهم أعراض مرضية أو درجة حرارتهم أعلى من 
 منزل.درجة، سيتم عزلهم وإرسالهم إلى ال

 

  سنوات ارتداء كمامات الوجه ليُسمح لهم بدخول المدرسة. كما يجب  6على جميع الطلبة من ُعمر

عليهم جلب كمامتين إضافيتين يومياً الستبدال الكمامة األولى بعد تناول الطعام، والستخدام الكمامة 
  خالل تناول الطعام.الثانية في حال الحاجة لذلك. ال حاجة للقفازات. ويجب عدم نزع الكمامة إال

 

 .ع لمعقم اليدين وحاوية قمامة مخصصة لرمي كمامات الوجه  جميع الصفوف مجهزة بجهاز موز ِّ
 

 ر واحد في كل ممرات المدرسة. كما تم وضع بوسترات وملصقات إرشادية للتذكير تم تحديد مسا



 

  

 بقواعد السالمة وكيفية تطبيقها.
 

  ألولياء األمور بالدخول إلى مرافق المدرسة فقط في الحاالت خالل ساعات الدوام الدراسي، يُسمح

ساعة(. ويُسمح لهم بدخول مرافق  23)لم تتعدَّ  91-الخاصة وشرط إظهار نتيجة سلبية لفحص كوفيد

المدرسة فقط بعد ساعات الدوام الدراسي وبناء على موعد ُمسبق وشرط اتباع كل إجراءات الصجة 
 ماعات أولياء األمور بالمدرسين وفريق القيادة العليا افتراضية.والسالمة. ويجب أن تكون اجت

 

 :سيتم تطبيق الخطوات االحترازية التالية داخل الفصول الدراسية 
طلبة هذه الصفوف ضمن مجموعات مكونة من  دريسسيتم ت رياض األطفال وحتى الصف الرابع: -

وسيتم  طالب في الصف الواحد، على أن يبقى الطلبة في صفهم معظم اليوم الدراسي. :9حوالي 

وكما هو الحال . داخل كل الفصول الدراسية لبينامتر( بين كل ط :.9على مسافة أمان ) الحفاظ

ووقت الغداء بشكل يحافظ على التباعد  بالنسبة لجميع المراحل الدراسية، سيتم الترتيب للفسح
  الصف. االجتماعي حتى خالل وجود الطلبة خارج

وكما هو الحال بالنسبة عندما يُسمح لطلبة هذه المراحل بالعودة إلى المدرسة، : 12-5الصفوف  -

سيتم تدريس طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في فصول دراسية تكون الكثافة لطلبة االبتدائية، 
طالب)ة( كحد أقصى في الصف الواحد. بالنسبة للمواد التخصصية مثل العلوم،  :9الطالبية فيها 

 على الطلبة التوجه إلى المرافق المخصصة لتدريس هذه المواد.
 

  :وقت الفسحة 
سيكون المقصف مغلقاً منذ بداية العام الدراسي. وسيتم إطالعكم على المزيد من التفاصيل عند  -

 درسة.إعادة فتح الم
سيتناول جميع الطلبة الغداء داخل صفوفهم. ويجب على الطلبة إحضار طعامهم من البيت وعدم  -

 مشاركة هذا الطعام مع أحد.
 

يرجى العلم بالقواعد الجديدة التي وضعتها دائرة التعليم والمعرفة بخصوص الحقيبة  الحقبة المدرسية: (8)
 والتأكد من وزن حقيبة ابنكم/ابنتكم قبل بدء اليوم الدراسي:المدرسية. الرجاء االطالع على الجدول التالي 

 
 الصف الوزن التقريبي )بالكيلوغرام(

 الروضة األولى 2.2

 الروضة الثانية 2.4

 األول االبتدائي 2.6

 الثاني االبتدائي 3.0

 الثالث االبتدائي 3.4

 الرابع االبتدائي 3.8

 الخامس االبتدائي 4.1

 السادس  4.5

 السابع 5.0

 الثامن 5.8

 التاسع 6.5

 العاشر 7.3

 الحادي عشر 7.3

 الثاني عشر 7.3

 
 



 

  

 91-تم التأكيد من قِّبل دائرة التعليم والمعرفة على أن فحص كوفيد :(PCR) 19-كوفيد متطلبات فحص (9)
ن يُجري هؤالء الطلبة الفحص قبل أسنة فما فوق. ويجب  93 الذين تبلغ أعمارهممطلوب فقط من الطلبة 

عودتهم إلى المدرسة. كما خضع العاملون في المدرسة للفحص المذكور وستتم إعادة الفحص لهم بشكل 
 بالطلبة فور ورودها لنا. الخاصمنتظم. وسنقوم بمشاركة التفاصيل حول الفحص 

 
في المدرسة  91-يروس كوفيدفاإلصابة ب في حال ثبت وجود حالة مؤكدة من: احتمالية إقفال المدرسة (11)

يوماً. وهذا قد يشمل أفراد العائلة  92سيُطلب من جميع الطلبة والعاملين المخالطين للحالة العزل لمدة 

سيتم  91-وفي حال ثبت وجود حالتين أو أكثر من اإلصابة بفيروس كوفيدالمقيمين في نفس المنزل. 

سيتم وضع الطلبة داخل المدرسة في مجموعات صغيرة يوماً. و 92تطبيق التعلم عن بعد بشكل كامل لمدة 

. على سبيل 91-)فقاعات صغيرة الحجم وفقاعات أكبر حجماً( الحتواء أي انتشار ممكن لفيروس كوفيد

المثال، لن يخالط طلبة وموظفو قسم رياض األطفال المراحل األخرى أو مدرسي هذه المراحل. كذلك لن 
 بة المرحلة المتوسطة.يخالط طلبة المرحلة الثانوية طل

 
 مالحظات ختامية: (11)

محتوى هذه الرسالة قابل للتغيير، وسيتم إعالمكم بأي تغيير في حينه. في حال وجود أي  يرجى العلم بأن
 استفسارات يرجى عد التردد في التواصل معنا على األرقام التالية:

 

 7810044-03مبنى الجونيور:  -

 7810444-03المبنى الرئيسي:  -
 

الجزيل على دعمكم المتواصل لمدرستنا وجهودنا في توفير السالمة والسعادة  شكرأتقدم من سيادتكم بال أود أن
ألبنائكم خالل العام الدراسي الجديد. من الواضح أنه سيتم إجراء التغييرات مع بدء الفصل الدراسي وخالله. 

ت المتاحة، ونحن ملتزمون بتوفير ونحن كمدرسة قد خططنا لتطبيق النموذج األكثر مرونة ضمن اإلمكانيا
 التواصل معكم بشكل منتظم وواضح. 

 
 مع تحياتي

   
 

مدرسةالمدير   

 
 

ثاكسترالري   
 
 

  
   

 
 

 



 

  

 

August 23, 2020 

Dear Parents/Guardians, 

Ref.: School Reopening Updates 

We would like to welcome you to AY 20/21 with our best wishes of health and success for 

our students. In reference to the above subject, please note the following:  

1. Mandatory ADEK school safety inspection:  Schools will not be permitted to 

reopen until they have been visited by ADEK for a COVID-19 compliance and safety 

check. This might delay our official start for KG – Grade 4 students.  More 

information will be shared as we are informed. 

 

2. For K-4 Students: 

 The startup date for students enrolled in the blended learning model (combination of 
onsite and Distance Learning) will tentatively be August 30.  

 For those families who have selected the full distance learning option, the program 

will start September 6 as we need to distribute student devices the week of August 

30.  

 

3. For G. 5 Students: 

 Starting AY 20/21, Grade 5 will be part of the main building and will consequently 
follow the same program as the students in Grades 6-12.  This means that our 

Grade 5 students will also be on a full distance learning program from August 30 – 

September 27.   

 Parents will be provided with a form to indicate their no objection for Grade 5 

students to start the school year on distance learning. 

 

4. For Grade 6-12 Students: 

 As per ADEK directives, full Distance Learning will be implemented in G. 6-12 from 
August 30 to September 27.  The main building will be completed and will open 

safely at this time. 

 

5. Points Common to All Grade Levels: 

 Student timetables and additional academic information will be uploaded on the 

school portal by Tuesday, August 25. 

 Distance Learning will be based on recorded lessons.  
Parents are asked to send any questions or concerns they might have to the 

following email addresses (Any questions will be responded to within 24 hours): 

- KG – Grade 4 questions: elementary@liwaschool.com 

- Grade 5 – Grade 12 questions: secondary@liwaschool.com 

- Technical questions or issues: it_support@liwaschool.com 

 Parents can also call the school between 8 AM and 3 PM from Sunday to Thursday. 

 

6. School Timings and Entering and Exiting the School: 

 

 In order to meet the social distancing requirements which are in place for the safety 
of our students, break times will be shortened and no full assemblies will occur.  To 

mailto:elementary@liwaschool.com
mailto:secondary@liwaschool.com
mailto:it_support@liwaschool.com


 

  

support our children during this time, lessons will run from 8:00 am.  Students who 

come by car should be dropped off between 7:30 am - 7:50 am. The school gates will 

open from 7:30 am and will close at 8:00 am. Students arriving after 8:00 am must 

enter through main gate. The school day will end at 1:00 pm.   

 

 A staggered exit will take place with bus students leaving first. Children can be 
picked up from their assigned gate starting at 1:10 pm.  Additional details of the 

student collection will be shared on August 25.  To comply with ADEK guidelines, 

there will be no Extra Curricular Activities so it is important that students are 

picked up at the given time.  

 

 Students have been assigned a specific entry and exit gate based on their grade level.  

Families that have more than one child in elementary, may have all their children 

enter and exit through one gate. From August 30 (tentatively) until September 27, 

the following entry and exit gates and timings will apply: 

 

7. Precautionary Measures: 

 There will be temperature screening for all who enter the school grounds and anyone with 

a temperature above 37 degrees, will be immediately isolated and will be sent home. 

Likewise, anyone exhibiting any COVID-19 symptoms must not come to school and seek 
medical advice. Students will be screened at the entrance and their registration will also be 

checked. Students that have not registered or who exhibit signs of illness or a temperature 

will be isolated and sent home immediately.  

 All students from the age of 6 years old must wear a face mask to enter the school and 

must bring a second face mask to change into after lunchtime, and a spare mask in case one 

is lost or broken. Gloves are not necessary. Masks will remain on at all times except for 

lunch.  

 Every classroom is equipped with a hand sanitizer dispenser and covered waste bin for the 
disposal of masks. 

 A one way system is marked throughout the school, and posters and stickers have been 

used to remind everyone of the safety rules and how to follow them. 

 

 To comply with ADEK policy, only school children and staff will be allowed into school.  
   

Students Gate Entry Time Exit Time 

All bus students (K-4) Gate 5 7:50 am – 8:00 am 12:50 pm 

Own transport (KG1) Gate 6 7:30 am-7:45 am 1:00 pm 

Own transport (KG2) Gate 8 7:30 am-7:45 am 1:00 pm 

Own transport (G. 1 & 2)  Gate 9 7:30 am-7:45 am 1:00 pm 

Own transport (G. 3 & 4)  Gate 5 7:30 am-7:45 am 1:00 pm 



 

  

 Parents will only be allowed (during school hours) onto the school premises under special 

circumstances and if they have a valid negative COVID-19 test result (72 hours validity).  

They may come onto the school premises after school hours only with an appointment and 

must follow all health and safety measures.  Meetings with teachers and the leadership 
team will be virtual. 

 

 The following precautionary measures will be implemented inside the classrooms: 

- KG1 - Grade 4: These children will be taught in groups of approximately 15 in a class, 

and will predominantly remain in their class all day. All students will be spaced a 

minimum of 1.5 meters apart. Like all year groups, arrangements for break and lunch 

time will be put in place to ensure minimal interaction with students outside their class.  

- Grades 5 - 12: Once it is permitted for them to return, like the Elementary students, 

Middle and High School students will be taught in one classroom with a maximum size 

of 15 students. For specialist subjects like Science for example, the students will need to 

move to these classrooms.  

 

 Break Time:  

- The canteen will be closed to start the school year. More details will follow once the 

school year has resumed. 

- All students will eat their lunch in their homeroom classrooms. Students must bring 

lunches from home and not share their food. 

 

8. Student Bags: Please note that there are additional new rules from ADEK 

regarding school bags. Please refer to the following table and weigh your child’s bag 

before they enter the school:  

Grade Max Backpack (kilos) 

KG1 2.2 

KG2 2.4 

Grade 1 2.6 

Grade 2 3.0 

Grade 3 3.4 

Grade 4 3.8 

Grade 5 4.1 

Grade 6 4.5 

Grade 7 5.0 

Grade 8 5.8 

Grade 9 6.5 

Grade 10 7.3 

 
9. PCR Testing requirements: ADEK have confirmed that only students 12 years 

and above will be required to undergo PCR testing.  These students will need to be 

tested prior to returning to the school building. Staff have also been tested and will 

be tested on a regular basis.  Further details on student PCR testing will be shared 

once we learn more. 

 



 

  

 

10. Possible school closure:  Following a single confirmed case of COVID19 in 

school, all students and staff who had contact with that individual will be required to 

self-isolate for 14 days. This may include members of their household.  If there are 2 

or more confirmed COVID19 cases, the entire school will return to distance 

learning for a minimum of 14 days.  Students will be kept in small groups within the 

school (micro and macro bubbles) to ensure we control any possible virus spread. 

For example, KG students and staff will not mix with other grades or teachers, and 

secondary students will not mix with elementary students. 

 

11. Final Remarks: 

Please note that all of the content in this letter is subject to change and any changes 

will be announced accordingly.  

If you have any additional questions, please do not hesitate to contact us:   

 

- Junior Building: 03-7810044 

- Main Building: 03-7810444 

I would like to thank you for your continued support for our school as we work to ensure that 

your child is both safe and happy in the new Academic Year. Clearly, changes will be made as we 

lead up to the start of term and as the term progresses.  As a school, we have planned the most 

flexible model we can and commit to clear and timely communication with you as we move 

forward. 

Sincerely, 

School Principal 

                         

Larry Thaxter 

 


