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Date: December 22h 2020  

Circular No: 41/ AY 2020-2021 
Subject: COVID-19 Tests for all students 12 years of age and above 

 
Dear Parents,  

We received a notice from ADEK and DOH that all students (above the age of 12) who are physically 

attending school on January 3rd, 2021, must be COVID-19 tested before attending face-to-face 

classes. All Students of Determination are exempted from being tested.   

The COVID-19 testing for students (12 years and above) physically returning to school in January will 

be carried out on December 30th, 2020 for all students and will take place at Al Shamkha drive 

through from 8:00 a.m. to 7:00 p.m.     

Students should provide the testing centre with the following information:  

 Emirates Identification cards 

 A copy of the attached excel sheet, indicating the school’s code, school name, location, date, 

and timing of the COVID-19 test must be provided.  

 Students who miss the free scheduled COVID-19 test must be tested at a public or private 

testing centre or hospitals at their own cost.  

 Students 12 years and above, physically attending the school on January 3rd, 2020, will not 

be allowed to enter the school without a negative COVID-19 test result. 

 Please note that students that are not physically attending school do not need to be tested.  

Parents visiting the school during the 2nd term will only be allowed to enter the school with a 

negative COVID-19 test result with a 72-hour validity. 

School nurse and COVID -19 positive cases (Mobile 0527382709) 

Parents need to contact Ms Jae-Ann, our school’s nurse and first responder, for any COVID-19 

related positive cases.   

Wearing of masks and social distancing  

 Students (6) years and above, attending school need to adhere to the strict COVID-19 safety 

measures and must wear masks and must keep to 1.5 m social distancing.   

School canteen and stationery  

The school’s canteen will not be available, and therefore, students need to bring their lunch, water 

bottles and stationery to school, which they are not allowed to share with any other student. 

School uniform (Aquarius, contact person Ms Johanna 050 339 7675 or 02 203 4507) 

All students need to dress in full school uniform with black school shoes.  
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Students attending school will only be allowed to wear sports trainers (sport shoes) and school 

tracksuits on the days that Physical Education (PE) lessons are indicated.   

School timings and punctuality 

The school will commence on Sunday, January 3rd, 2021 from 7:45 a.m. until 13:00 for all 

Kindergarten to Grade 10 students attending the school. The school gates will close precisely at 8:10 

a.m. daily. 

Students arriving late, miss out on valuable teaching time and will not be accommodated without a 

valid reason. Parents need to take note that the school is adhering the government’s safety 

regulations on temperature monitoring that will take place early in the morning and at the end of the 

day.  

Students must enter the school at their assigned gates no later than 8:00 a.m. and will not be 

allowed to enter the school from the main reception entrance.  

Parents Identification cards  

For safety reasons, parents with a valid COVID-19 test result (72-hour validity) collecting their 

children at the end of the day, must show proof of their school identification cards. Ms Lamya 

Merheby, the school’s registrar, will gladly support parents without their school identification cards. 

Students will not be handed over to parents without proof of proper identification from their 

parents. 

Alternative week model for KG -Grade 5 and Grade 6-10 Face-to-Face returning to the school  

During the next couple of weeks, Ms. Lamya Merheby, our Registrar, will inform all parents with 

children in KG-Grade 5 of their children’s class allocation for the A/B alternative week teaching model.  

The school will accommodate all Grade 6-10 students for the face-to-face teaching model, as per 

their parents’ requests indicated on the previous survey.  

Each of us has a responsibility to keep ourselves, our loved ones, and the wider community safe and, 

by working together and following the latest guidance on COVID-19, we have the best chance of 

minimising the risk posed to our students, staff, and the local community. 

We look forward to welcoming our 6th to 10th graders on January 3rd, 2021, at the school. 

Please keep safe and healthy.  

Yours sincerely, 

 

 

 Antoinette Brown  
Principal Director  

http://www.ajyalfalah.sch.ae/
http://www.ajyalfalah.sch.ae/


 
 
 

 

+971 2 203 4500 / +971 2 2034501 www.ajyalfalah.sch.ae ajyalalfalah P. O. Box: 38222, New Al Falah City 

A Member of Bin Omeir Educational LLC 

 

 2020 ديسمبر   22التاريخ:

 2021-2020العام األكاديمي /   41 تعميم رقم

 عاًما فما فوق  12لجميع الطالب الذين تبلغ أعمارهم  19فحص كوفيد املوضوع: 

  

 السادة أولياء األمور الكرام،،

بعمر الراغبين في العودة الى الدراسة داخل الصفوف املدرسية  وفقا لتعليمات دائرة التعليم واملعرفة وهيئة الصحة يجب على جميع الطالب

الب من أصحاب الهمم حيث وال يشمل ذلك الط، 2021يناير  3قبل العودة املدرسية في  19عاًما فما فوق أن يخضعوا لفحص كوفيد  12

 انهم غير ملزمون بالفحص.

الى  2020ديسمبر  30يوم في املدرسة التوجه  الصفي املباشر  الذين أختاروا نموذج التعليم عاًما فأكثر(  12يرجى من جميع الطالب )لذلك 

 .مساءً  7:00صباًحا حتى  8:00من الساعة  مخةامركز املسح من املركبة في مدينة الش

 :الفحص باملعلومات التالية يجب على الطالب تزويد مركز 

 بطاقات الهوية اإلماراتية 

  والذي يشير إلى رمز املدرسة واسم املدرسة واملوقع والتاريخ والتوقيت فحص كوفيد  تقديم نسخة من ملف االكسل املرفقيجب ،

19. 

  إجراء لى الطالب يجب ع  املحدد،في املوعد   ، وفي حالة عدم الحضور  2020ديسمبر  30يرجى العلم أن الفحص مجاني فقط يوم

 .في مركز فحص عام أو خاص  على نفقتهم الخاصة الفحص 

  بدخول الى املدرسة دون 2020يناير  3عاًما فما فوق ، والذين سيحضرون الى املدرسة في  12لن ُيسمح للطالب الذين تبلغ أعمارهم ،

 .نتيجة اختبار سلبية

  بشكل دائم ال يحتاجون إلى الفحصيرجى مالحظة أن الطالب التعليم عن بعد. 

 .ساعة 72سلبية مع صالحية ملدة  19لن ُيسمح ألولياء األمور خالل الفصل الدراس ي الثاني بدخول املدرسة إال بنتيجة فحص كوفيد 

 (0527382709 )رقم الهاتف  19الحاالت اإليجابية لكوفيد  ممرضة املدرسة و

 عبر الهاتف . التواصل مع ممرضة املدرسة السيدة جاي آن  يجب على ولي األمر  19في حالة وجود نتيجة إيجابية لكوفيد 

 ارتداء الكمامات والتباعد االجتماعي

ويجب عليهم  19سنوات فما فوق ، امللتحقين باملدرسة إلى االلتزام بتدابير السالمة املتعلقة بكوفيد  6يحتاج الطالب الذين تبلغ أعمارهم  

 متر. 1.5تبلغ   لتزام بمسافة التباعد االجتماعي التيارتداء الكمامات واال

 مقصف املدرسة والقرطاسية

 ُيسمح لن يكون مقصف املدرسة متاًحا ، وبالتالي ، يحتاج الطالب إلى إحضار غذائهم وزجاجات املياه واألدوات املكتبية إلى املدرسة ، والتي ال

 .لهم بمشاركتها مع أي طالب آخر
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 02 203 4507أو  050 339 7675  ، السيدة جوانا كواريوسركة أالزي املدرس ي ، ش

 .حذاء مدرس ي أسودمع  الزي املدرس ي الكامليحتاج جميع الطالب إلى ارتداء 

 . الزمنيفي جدول  للطالب امللتحقين باملدرسة بارتداء الزي املدرس ي الرياض ي إال في األيام التي يشار فيها إلى دروس التربية البدنية لن ُيسمح

 االلتزام باملواعيد املدرسة

الروضة حتى الصف العاشر  لجميع طالب من  13:00صباًحا حتى الساعة  7:45من الساعة  2021يناير  3يوم األحد ،  يبدأ الفصل الثاني 

 .صباًحا يومًيا 8:10امللتحقين باملدرسة وستغلق بوابات املدرسة في الساعة 

ولن يتم قبول املتأخرين دون سبب وجيه، وسيتم قياس درجة  الطالب الذين يصلون متأخرين ، يفوتهم وقت ثمين من الحصة التعليمية 

 .في الصباح الباكر وفي نهاية اليوم وذلك وفقا للوائح الصحة والسالمة  حرارة الطالب 

صباًحا ولن ُيسمح لهم بدخول  8:00تعليمية في موعد ال يتجاوز الساعة  يجب على الطالب دخول املدرسة من البوابات املخصصة لكل مرحلة

 .املدرسة من مدخل االستقبال الرئيس ي

 بطاقات املدرسة الخاصة بأولياء األمور 

ن ساعة( باستالم الطالب م 72صالحة ) 19ألسباب تتعلق بالسالمة، لن يسمح ألولياء األمور والذين يحملون نتيجة فحص سلبية لكوفيد 

مدرسة في نهاية اليوم الدراس ي دون االستظهار بالبطاقة املدرسية الخاصة بالطالب. يجب على  أولياء األمور التواصل مع مسؤولة قسم 

 السيدة ملياء مرعبي ، التي ستدعمكم بكل سرور للحصول على البطاقات املدرسية الخاصة بأطفالكم. التسجيل 

  عليم الصفي املباشر لطالب الصف السادس الى العاشر والت  لى الى الصف الخامسروضة أو لطالب ال التعليم الهجين

الصف الخامس الى  الروضةطالب مور أميع أولياء ، بإبالغ ج مسؤولة قسم التسجيلخالل األسبوعين املقبلين ، ستقوم السيدة ملياء مرعبي ، 

وفًقا لطلبات أولياء األمور املشار   في الفصل الثاني ستكون عودة طالب الصف السادس الى عاشر بينما .  أ / ب بفصولهم ومجموعاتهم 

 .داخل الصفوف املدرسية( كامل )دوام  تعليم صفي مباشر ،االستطالع السابقفي إليها 

، لدينا 19مة طالبنا واملجتمع املدرس ي ، ومن خالل العمل مًعا واتباع التعليمات الخاصة بكوفيد يتحمل كل منا مسؤولية الحفاظ على سال 

 .أفضل فرصة لتقليل املخاطر التي يتعرض لها الطالب واملوظفون و املجتمع املحلي

 .نتطلع إلى الترحيب بطالب الصف السادس إلى العاشر في املدرسة

 م.يرجى الحفاظ على سالمتكم وصحتك

  تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 

 

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة         
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