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Date:  ـJanuary 13th 2021 
Circular No:  45/ AY 2020-2021 

 
Subject: COVID-19 Tests for all UNDER 12 students’ returning from international travel   

 
Dear Parents,  
 
Due to the increase in the number of COVID-19 cases in the U.A.E, ADEK and DOH announced 
the following additional precautionary measures for students under the age of 12 who will be 
returning to the school on Sunday January 17th, 2021:  
 

• All students returning to face-to-face learning who are between the ages of 4 and 11 
and have returned from international travel, starting from January 3rd, 2021 must be 
COVID-19 tested before attending face-to-face classes.  

 

• This includes Students of Determination (POD). 
  
Students who returned from the announced green-listed countries on or after January 3rd, 
2021 are requested to show a negative COVID-19 test valid of 96 hours prior to returning to 
school.  (Find attached the green-listed countries updated on January 9th 2021). 
 
Students returning from any other countries on or after January 3rd, 2021 are requested to 
show a negative COVID-19 test result valid for 96 hours prior to returning to the school. 
Additionally, these students, must show a quarantine completion certificate of one of their 
parents or legal guardians that was issued by SEHA, which they should have received upon 
removing their quarantine tracker/bracelet.  
 
This negative test results and quarantine completion certificates must be emailed to 
nurse.female@ajyalfalah.sch.ae no later than Saturday  January 14th, 2021 at 09:00 p.m. 
 
The quarantine certificates can be obtained from any SEHA hospital or clinic, SEHA testing 
center at ADNEC in Abu Dhabi and the SEHA testing center at The Exhibition Center in Al Ain.  
Parents can also email homequarantine@doh.gov.ce to request a copy of the certificate by 
email and by including their name, Emirates ID number and contact number. 
 
Where can students below 12 who visited other countries be tested?  
 
Young students below 12 years of age can choose to either get a non- invasive and painless 
saliva PCR test or the more common nasal swab PCR test free of cost at any of the following 
dedicated locations using the school code (G429284). 
 
 
 
 

http://www.ajyalfalah.sch.ae/
http://www.ajyalfalah.sch.ae/
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Region PCR Testing Location 

(Click for the location map) 
Working Days Opening Hours 

 
 
 

Abu Dhabi 

Biogenix Lab, Masdar City 
7 days a week 7:00 a.m. to 10:00 p.m. 

AI Hosn one-day surgery center AL Sahel 
Towers. BLOCk A. Mezzanine Floor 

Every day 
except on  

Friday 

 
10:00 a.m. to 8:00 p.m. 

Mafraq Hospital. Shakhbout 
City  

7 days a week 7:00 a.m. to 10:00 p.m. 

 
 

POD Students: Home testing service for Students of Determination between the ages of 4 to 11  
 

A home testing service by DOH can be requested for Students of Determination that are 
between the ages of 4 to 11.  
Parents are required to send a request to the school’s nurse Ms. Jae-Ann at 
nurse.female@ajyalfalah.sch.ae   no later than today January 13th, 2021 to be scheduled for 
a home service testing.  
 
Please note that home service for POD students, is subject to DOH staff availability. POD 
students will be tested using the non-invasive and painless saliva collection method.  
 
We urge parents to adhere to the precautionary measures stated in this circular, and other 
circulars regarding our school’s teaching model and applicable COVID-19 government 
regulations in order to secure the safety of your children and society. Please contact the 
school for any further information.  
 
Please stay safe and healthy.  
  
Yours sincerely, 
 

 

 Antoinette Brown  
Principal Director  

 

 

 

 

 

 

http://www.ajyalfalah.sch.ae/
http://www.ajyalfalah.sch.ae/
https://goo.gl/maps/nGXMR6CiwtNkdrEX9
https://goo.gl/maps/eoMokn2AuU7CWMuh7
https://goo.gl/maps/eoMokn2AuU7CWMuh7
https://goo.gl/maps/TmiaYaWZSWCTfLys6
https://goo.gl/maps/TmiaYaWZSWCTfLys6
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 2021يناير  13التاريخ: 

 2021- 2020العام األكاديمي /   54 تعميم رقم

 العائدين من خارج الدولةعاًما  12الذين تقل أعمارهم عن لجميع الطالب  19كوفيد فحص املوضوع: املوضوع: 

 ، ،السادة أولياء األمور الكرام،

بـ   اإلصابة  حاالت  عدد  في  للزيادة  عن    COVID-19نظًرا  الصحة  ووزارة  واملعرفة  التعليم  دائرة  أعلنت  املتحدة،  العربية  اإلمارات  في 

 : 2021يناير    17إلى املدرسة يوم األحد    عاًما والذين سيعودون   12التالية للطالب الذين تقل أعمارهم عن    اإلجراءات االحترازية اإلضافية

  3والعائدين من خارج الدولة بعد يوم    عاًما  11و  4يجب أن يخضع جميع طالب التعلم وجًها لوجه والذين تتراوح أعمارهم بين   •

 . قبل العودة املدرسية 19فحص كوفيد ل، 2021يناير 

  كذلك.وهذا يشمل الطالب أصحاب الهمم  •

 19تيجة فحص كوفيد  ار ن إظه   أو بعد ذلك  2021يناير    3  خضراء فيالالبلدان املدرجة في القائمة  ُيطلب من الطالب الذين عادوا من  

 (.2021يناير  9تم تحديثها في  الخضراء والتي القائمة )مرفق قبل العودة إلى املدرسة.  ساعة 96ملدة  ةصالح سلبًية

 ساعة  96سلبية صالحة ملدة    19كوفيد  نتيجة  إظهار    ذلك  أو بعد  2021العائدين من أي دول أخرى في الثالث من يناير  ُيطلب من الطالب  

أو األوصياء القانونيين    الوالدين  إبراز شهادة إتمام الحجر الصحي ألحد قبل العودة إلى املدرسة. باإلضافة إلى ذلك، يجب على هؤالء الطالب  

 والتي كان ينبغي أن يحصلوا عليها عند إزالة سوار / تعقب الحجر الصحي.  هيئة الصحة،الصادرة عن 

في موعد   nurse.female@ajyalfalah.sch.ae    يجب إرسال نتائج االختبار السلبية وشهادات إتمام الحجر الصحي عبر البريد اإللكتروني إلى

 . 2021يناير  16سبت اليوم  مساءا 09:00الساعةوز ال يتجا

  أبوظبيومركز االختبارات التابع لشركة "صحة" في شركة    "،يمكن الحصول على شهادات الحجر الصحي من أي مستشفى أو عيادة "صحة

 ومركز االختبارات التابع لشركة "صحة" في مركز املعارض في العين.  أبوظبي،الوطنية للمعارض في 

للو  إلى    أيًضااألمر  لي  يمكن  إلكتروني  بريد  اإللكتروني    homequarantine@doh.gov.ce   إرسال  البريد  عبر  الشهادة  من  نسخة  لطلب 

 وتضمين االسم ورقم الهوية اإلماراتية ورقم االتصال.

 ؟ العائدين من خارج الدولةعاًما  12أين يمكن اختبار الطالب الذين تقل أعمارهم عن 

اطريق اللعاب الغ الفحصعاًما أن يختاروا إجراء  12يمكن للطالب الصغار الذين تقل أعمارهم عن 
ً
في  ير املؤلم أو عبر مسحة األنف مجان

 . (G249284)أي من املواقع املخصصة التالية باستخدام رمز املدرسة 

 مركز الفحص   العمل أيام  العمل  ساعات 

 )الرجاء الضغط على العنوان(

 املنطقة 

 معمل بيوجينكس ، مدينة مصدر  أيام في األسبوع   7 مساًءا  10:00صباًحا الى    07:00من 

 

 أبوظبي

 مساًءا  10:00صباًحا الى    08:00من 

 
 كل أيام األسبوع ما عدا يوم الجمعة  
مركز الحصن لجراحة اليوم الواحد 

 ابراج الساحل. بلوك أ. طابق امليزانين

 مستشفى املفرق. مدينة شخبوط  أيام في األسبوع  7 مساًءا  10:00صباًحا الى   07:00من .

http://www.ajyalfalah.sch.ae/
http://www.ajyalfalah.sch.ae/
mailto:nurse.female@ajyalfalah.sch.ae
https://goo.gl/maps/nGXMR6CiwtNkdrEX9
https://goo.gl/maps/eoMokn2AuU7CWMuh7
https://goo.gl/maps/eoMokn2AuU7CWMuh7
https://goo.gl/maps/eoMokn2AuU7CWMuh7
https://goo.gl/maps/eoMokn2AuU7CWMuh7
https://goo.gl/maps/TmiaYaWZSWCTfLys6
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 عاًما 11إلى  4خدمة الفحص املنزلي للطالب أصحاب الهمم الذين تتراوح أعمارهم من : طالب أصحاب الهمم

 عاًما. 11إلى  4تتراوح أعمارهم بين يمكن طلب خدمة الفحص املنزلي من قبل وزارة الصحة للطالب أصحاب الهمم الذين 

في موعد ال يتجاوز اليوم     nurse.female@ajyalfalah.sch.ae   يتعين على أولياء األمور إرسال طلب إلى ممرضة املدرسة السيدة جاي آن على  

 باملنزل.  إلجراء الفحصلتحديد موعد   2021يناير  13

أن الخدمة املنزلية لطالب أصحاب الهمم، تخضع لتوافر موظفي هيئة الصحة. سيتم فحص طالب أصحاب الهمم عن طريق   يرجى مالحظة

 مؤملة. اللعاب من الفم وهي طريقة غير 

تدابير االحترازية املنصوص عليها في هذا التعميم والتعاميم األخرى املتعلقة بنموذج التدريس في مدرستنا نحث أولياء األمور على االلتزام بال

من أجل ضمان سالمة أطفالك ومجتمعك. يرجى االتصال باملدرسة للحصول على مزيد من    19كوفيد  واللوائح الحكومية املعمول بها بشأن  

 املعلومات.

 م.تكيرجى الحفاظ على سالمتكم وصح

 تفضلوا بقبول فائق االحترام، 

 

 

 

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة          

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