1. Students of Grade 3-12 will continue with their previously selected option
Group A – Sun & Mon on-campus (Tue, Wed & Thurs – Distance Learning)
Group B – Tue & Wed on-campus (Sun, Mon & Thurs – Distance Learning)

2020-2021

Together We Return -TERM 2

We welcome back our students for Term 2, Academic Year 2020-2021
on 3rd January 2021 with the following protocol in place:

Group C – Distance Learning throughout the week
2. KG - Grade 2, face to face learning students will be on-campus for four days a week,
Sunday to Wednesday, and Thursday will be distance learning for all the students.

3. Any change in Learning Models must be communicated to the section Administrative
Supervisor in week 1 and will be considered based on availability of space.
4. Hybrid students using school bus must inform the Transport Department of any changes
in transportation plans by 31-12-2020
5. Students will continue with the scheduled Timings and Time Table available on school website
https://drive.google.com/drive/folders/12RasBJ8pkH2FNKO2OxizaQE5jZweveSK

6. Any changes to the school plans and models are subject to SPEA directives.
Keeping in view the current Covid-19 global situation,
Stay Safe, Stay Protected
Thanking you
School Administration

بتاريخ  3يناير  2021وفقاً لإلجراءات التالية:

 .1سيستمر الطالب يف التعلم حسب اختياراهتم احملددة مسبقاً (يف الفصل الدراسي األول) وحبسب اجملموعات السابقة:
الصفوف من الثالث وحىت الثاين عشر

✓ (اجملموعة ب)  -التعلم اهلجني -الثالاثء واألربعاء (تعلم مباشر) داخل احلرم املدرسي . -األحد  ،اإلثنني واخلميس (تعلم عن بعد).
✓ ) اجملموعة ج(  -التعلم عن بعد طيلة أايم األسبوع

 .2طلبة املراحل (الروضة وحىت الصف الثاين) :سيستمر خيار التعلم اهلجني داخل احلرم املدرسي "ملن اختاره" من الطالب ملدة أربعة أايم

أسبوعياً (من األحد وحىت األربعاء)  ،ويستمر يوم اخلميس "تعلم عن بعد" جلميع الطلبة.

 .3جيب التواصل مع املشرف اإلداري للقسم املعين  ،وإرسال أي رغبة يف تغيري منط التعلم خالل األسبوع األول من الدوام املدرسي.

يُعد التغيري من منط آلخر منوط بوفرة املساحة  /املقعد يف النمط املطلوب ؛ وفقاً لإلجراءات االحرتازية الالزمة.

 .4يتعني على طلبة التعل م اهلجني املستفيدين أو الراغبني ابستخدام املواصالت املدرسية التواصل مع قسم املواصالت املدرسية ؛ ألي تغيريات
يف خطط املواصالت أو حلجز مقعد جديد مبوعد أقصاه ( 2020-12-31حبسب وفرة املقاعد ونطاق التغطية  /السكن).

 .5سيستمر الطالب ابتباع اجلداول الدراسية والتوقيت الزمين املطبق يف الفصل الدراسي األول واملتوفر من خالل موقعنا اإللكرتوين:
https://drive.google.com/drive/folders/12RasBJ8pkH2FNKO2OxizaQE5jZweveSK

 .6ختضع أي تغيريات يف خطط املدرسة ومناذج التعلم لتوجيهات هيئة الشارقة للتعليم اخلاص(SPEA).

راجني لكم دوام الصحة والسالمة  ..وشاكرين لكم حسن تعاونكم معنا..

إدارة املدرسة

2021-2020

✓ (اجملموعة أ)  -التعلم اهلجني : -األحد واإلثنني (تعلم مباشر) داخل احلرم املدرسي -الثالاثء واألربعاء واخلميس (تعلم عن بعد).

معاً نعود  -الفصل الدراسي الثاين

نرحب بعودة طالبنا األعزاء يف الفصل الدراسي الثاين من العام األكادميي 2021-2020

