إعادة فتح المدرسة
(آخر تحديث  61أغسطس )0202
أولياء األمور الكرام،
حيث أننا نستمر باستالم التحديثات من قبل دائرة التعليم والمعرفة بشأن السياسة واإلجراءات ،أود أن أشارككم النقاط
و التغييرات الرئيسية التي ستحدث في العام الدراسي الجديد .يرجى العلم بأن اإلجراءات مختلفة ومن الممكن أن تتغير
مع الوقت.
هام :تقررت إعادة فتح شاملة وتدريجية ،بالنسبة لجميع المدارس يمكن لمرحلة رياض األطفال إلى الصف الخامس فقط
استئناف الحصص الدراسية المباشرة في األسابيع األربعة األولى ابتداء من  02أغسطس ،يرجى االطالع على جدول البدء
التدريجي لألسبوع األول ،مع العلم أنه ال يلزم إجراء فحص (كوفيد  )61لطالبات مرحلة الروضة إلى الصف الخامس.
وسوف يتطلب من جميع الطالبات اللواتي يبلغن من العمر  60عاما فما فوق إجراء فحص ( )PCRقبل العودة للحرم
المدرسي ،وستتم موافاتكم بتفاصيل برنامج الفحص الحقا.
أوقات الدوام المدرسي و الدخول و الخروج من المدرسة:
تلبية لمتطلبات التباعد االجتماعي الالزمة من أجل سالمة الطالبات ،سيتم تقصير وقت االستراحة ووقت الطابور
الصباحي .ولدعم طالباتنا خالل هذا الوقت ،سيتم البدء بالحصص المباشرة من الساعة  0:22صباحا إلى  6:22ظهرا
وبأيام متبادلة .يجب على الطالبات اللواتي يستخدمن المركبات الخاصة التواجد بين الساعة  0:22-0:02صباحا وسوف
تصل الطالبات اللواتي يرتدن الحافالت المدرسية بين الساعة  0:22-0:02صباحا ،سيتم استخدام بوابات مختلفة والذي من
شأنه أن يساهم في التقليل من االتصال الغير ضروري.
سوف تفتح البوابات المدرسية ابتداء من الساعة  0:02صباحا وسينتهي اليوم الدراسي عند الساعة  6:22ظهرا ،سيتم
تنظيم االنصراف التدريجي لطالبات الحافالت المدرسية ابتداء من الساعة  6:22ظهرا ،بينما سيكون وقت انصراف طالبات
المركبات الخاصة من الساعة  6:61وحتى  0:22ظهرا ،حيث ستبقى الطالبات داخل الغرفة الصفية مع معلماتهن حتى
يتم استالمهن من البوابة .وتماشيا مع تعليمات دائرة التعليم والمعرفة فلن تكون هناك أنشطة إضافية المنهجية لذا فإنه
من المهم استالم الطالبات حسب الوقت المذكور .ستتم موافاتكم بتفاصيل نظام استالم الطالبات قريبا.
ستكون هناك مداخل ومخارج منفصلة لطالبات الحافالت ،طالبات الروضة ،طالبات الصف  ، 0-6طالبات الصف ،1-4
وطالبات الصف ( 60-1عند عودتهن) ستكون هناك موظفة لترحب وتساعد على توجيه ابنتكم إلى األبواب الصحيحة.
سوف تدخل طالبات الروضة من بوابة رياض األطفال.
طالبات الصف  0-6من البوابة الرئيسية.
طالبات الصف  1-4من يمين البوابة الرئيسية – من خالل األبواب في منطقة اللعب.
وطالبات الصف ( 60-1عند عودتهن إلى المدرسة) من البوابة رقم  4أي الجانب الغربي من المدرسة (مقابل الشارع
المخصص لرياض األطفال)

سيكون هناك فحص لدرجة الحرارة لكل من يدخل إلى المدرسة وسيتم عزل أي أحد تتجاوز درجة حرارته  00.1وإرساله
إلى المنزل فورا .وكذلك يجب على كل من تظهر عليه أعراض كوفيد  61عدم المجيء إلى المدرسة وطلب المشورة
الطبية .حيث سيتم فحص الطالبات عند المدخل ،وسيتم عزل الطالبات اللواتي تظهر عليهن أعراض المرض أو الحرارة
خالل اليوم الدراسي وإرسالهن إلى المنزل فورا.
يجب على جميع الطالبات من الصف األول وحتى الصف الثاني عشر ارتداء كمامة للدخول إلى المدرسة وإحضار
كمامة أخرى الرتدائها بعد وقت الغداء ،ال يعد ارتداء القفازات ضروريا ولكن يجب ارتداء الكمامات في جميع األوقات عدا
وقت الغداء.
تم تجهيز كل غرفة صفية بمعقم األيدي وكل ردهة بسلة مهمالت ذات غطاء للتخلص من الكمامات.
تم وضع عالمات توضح نظام المسار الواحد في جميع أنحاء المدرسة ،حيث تم استخدام اللوحات والملصقات لتذكير
الجميع بقواعد السالمة وكيفية اتباعها.
تلبية لسياسة دائرة التعليم والمعرفة ،فسيتم السماح لطالبات المدرسة و طاقم العمل فقط بالدخول إلى المدرسة( .لن
يسمح ألولياء األمور بالدخول إلى المدرسة إال ّ بموعد مسبق)
الحقائب و المعدات
قام جميع أولياء األمور باستالم رسالة توضح نوع ووزن الحقيبة المسموح به ،يرجى التأكد من وزن حقيبة ابنتكم قبل
الدخول إلى المدرسة.
المعدات
قام جميع أولياء األمور باستالم قائمة القرطاسية الالزمة ،حيث يجب إحضار تلك المعدات إلى المدرسة في اليوم
الدراسي األول وإبقاؤها داخل المدرسة طوال فترة كوفيد .61
طالبات الروضة
نظرا ألعمار طالبات الروضة فسوف يتم تعليمهن ضمن مجموعات مكونة من  62طالبات ،حيث ستكون كل طالبة
منفصلة عن األخرى ولن يكون هناك أي تفاعل جسدي مع أي طالبة أخرى خالل اليوم.
وتماشيا مع تعليمات دائرة التعليم والمعرفة فلن يتم تسليم أي مواد للطالبات إلى المنزل.
سوف يسمح ألولياء أمور طالبات الروضة بالدخول إلى المدرسة إليصال واصطحاب بناتهم ،ولكن تطبيقا للتعليمات يجب
ارتداء الكمامة وإبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد  ،61والدخول لمدة أقصاها  62دقائق.
و لتسهيل انتقال طالباتنا الصغيرات وليشعرن باالستقرار والدعم في المدرسة ،يرجى االطالع على معلومات أدناه حول
موعد اليوم الدراسي األول البنتكم.
األحد 02 ،أغسطس ،الروضة األولى ،الصف األول والصف الثاني – طالبات المجموعة  Aفقط
االثنين 06 ،أغسطس ،الروضة األولى ،الصف األول والصف الثاني – طالبات المجموعة  Bفقط
(يجب أن يرافق كل طالبة من الروضة األولى ولي أمر واحد فقط ويقوم بإبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد  61عند الوصول.
سيكون اليوم األول للروضة األولى عبارة عن إيصال الطالبة ومقابلة المعلمات فقط).

الثالثاء 6 ،سبتمبر ،مرحلة الروضة– الصف الخامس – طالبات المجموعة  Aفقط
األربعاء 0 ،سبتمبر ،مرحلة الروضة – الصف الخامس – طالبات المجموعة  Bفقط
الصفوف :1-6
سنتبع نموذج األيام المتبادلة ،وسيكون يوم الخميس هو يوم للتعلم عن بعد للجميع .سيتم تعليم هؤالء الطالبات في
مجموعات مكونة من  61طالبة تقريبا في الصف الدراسي ،وستبقى الطالبات غالبا داخل الصف طوال اليوم ،قد تكون
أعداد الطالبات أقل وفقا لحجم الغرفة الصفية ،ولكن ستتباعد كل الطالبات عن بعضهن بمسافة ال تقل عن  6.1متر .
ولجميع المراحل الدراسية ،سيتم وضع ترتيبات ألوقات االستراحة والغداء لضمان أقل قدر من التفاعل بين الطالبات خارج
الصف .ولن يتم إرسال أي مواد إلى المنزل.
الصفوف :60-1
عند السماح لهن بالعودة مثل طالبات المرحلة االبتدائية ،فإنه سيتم تعليم طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية داخل
الغرفة الصفية قدر اإلمكان .أما بالنسبة للمواد االختصاصية مثل العلوم فسوف تحتاج الطالبات لالنتقال إلى الغرفة الصفية
المناسبة.
المنهج:
سيستمر تقديم جميع المواد الدراسية باستثناء مادتي التربية الرياضية وتكنولوجيا الغذاء ،حيث أنه ال ي ُسمح بمادة التربية
الرياضية في المدارس في الوقت الحالي ،ولكن سيتم إنشاء مقاطع فيديو بواسطة معلمات التربية الرياضية للطالبات
لالطالع عليها في المنزل ،ونحن نشجع على اتباع هذه المقاطع لضمان الصحة الجيدة للطالبات .في األسبوع األول ،سوف
يكون هناك بعض التركيز على تعليم الطالبات اإلجراءات التي تتناول كيفية الحفاظ على الممارسات اآلمنة وفهم
الممارسات واإلجراءات الجديدة ،فضال عن الصحة النفسية و سعادة الطالبات.

التعلم عن بعد و نموذج األيام المتبادلة:
سيكون لجميع الطالبات اللواتي سوف يحضرن إلى المدرسة يوم تعليم بديل (عن بعد) .و ستتم موافاتكم بتفاصيل نمط
األيام المتبادلة المحددة قريبا.
في هذا الوقت ،يمكن ألولياء األمور اختيار إبقاء بناتهم في المنزل واستمرار التعلم عن بعد؛ ونشكر جميع أولياء األمور
الذين قاموا بتقديم اختيارهم المفضل من خالل االستبيان الذي أجري مؤخرا .وسيتم إجراء الدروس عبر برنامج زووم،
جوجل كالس رووم ،وكالس دوجو ،حيث سيستمر التعليم عن بعد للطالبات اللواتي قد اختار أولياء أمورهن برنامج التعلم
عن بعد بدال عن التعلم داخل الغرفة الصفية .ونود أن نطمئنكم أنه إذا قمتم باختيار التعلم عن بعد فسوف تحصل ابنتكم
على نفس جودة الدرس والدعم كما الطالبات في المدرسة .حيث سيكون تركيزنا والتزامنا تجاه الطالبات اللواتي يتعلمن
من المنزل بنفس القدر الذي تحصل عليه الطالبات داخل المدرسة .وسيتم كل من تحديد وتسليم أعمال الطالبات
المتواجدات في المنزل عن طريق جوجل كالس رووم وكالس دوجو.
ستقوم المعلمات بتدريس الطالبات المتواجدات في المدرسة وستكون جميع المواد متوفرة عبر جوجل كالس رووم
وكالس دوجو .بإمكان الطالبات العودة إلى المدسة بعدما كن قد اخترن التعلم عن بعد ،وذلك فقط في حال كانت هناك
مساحة متوفرة داخل الغرفة الصفية في ذلك الوقت.
إن حضور جميع الجلسات إلزامي وسيتم تسجيلها وفقا لنظام المدرسة المعتاد.

أوقات االستراحة و الغداء:
سيتم إغالق المقصف المدرسي.
سوف تتناول جميع الطالبات الغداء في الغرفة الصفية ،ونود أن نطلب منكم إرسال حقائب غذائية مع الطالبات بشكل يومي.
يرجى العلم أنه ال يسمح بجميع أنواع المكسرات في المدرسة لحماية الطالبات من حساسية المكسرات.
سوف يتم تنظيم مناطق مخصصة ألوقات االستراحة والغداء ،ولن يسمح بألعاب الكرة أو معدات ساحة اللعب وستتم أيضا
المراقبة لضمان التباعد االجتماعي بين الطالبات.
يرجى العلم أن جميع محتوى هذه الرسالة خاضع للتغيير وسنقوم باإلعالن عن أي تغييرات تبعا لذلك.
إذا كانت لديكم أي أسئلة إضافية ،يجى التواصل معنا عبر:
األستاذة بيني جونز :نائبة المديرةpenni.viceprincipal@lisg.ae ،
األستاذة كيت هتشنسون :نائبة المديرةkate.ap@lisg.ae ،
األستاذة شاكيال محمد :مساعدة المديرة في المرحلة االبتدائيةshakila.ap@lisg.ae ،
األستاذة زيرين سلمو :مساعدة المديرة في قسم المواد العربيةzereen.ap@lisg.ae ،
يرجى االطالع على موقعنا اإللكتروني أيضا ،حيث سنعرض مقاطع فيديو افتراضية لمساعدة أولياء االمور والطالبات على حد
سواء بشأن متوقعات اليوم األول .وفي وقت الحق من هذا الشهر ،سننظم أيضا بعض االجتماعات االفتراضية عبر زووم
ألولياء األمور الذين يفضلون ذلك.
أود أن أشكركم على دعمكم المستمر لمدرستنا ونحن نعمل على ضمان أن ابنتكم آمنة وسعيدة في العام الدراسي
الجديد .ومن الواضح أن التغييرات سوف تحدث مع تقدمنا في بداية الفصل ومع تقدم الفصل أيضا ،وكمدرسة قمنا بالتخطيط
للنموذج األكثر مرونة الذي يمكننا ويلزمنا أن نوضح ونتواصل معكم بينما نمضي قدما.
أطيب التحيات،
إدارة مدرسة ليوا الدولية للبنات

School reopening
updated 16th August 2020

Dear Parents,
As we continue to receive updates to policy and procedure from ADEK, I would like to share with you the key
points and changes that will occur in the new academic year. Be aware procedures will be different, and over
time, may change.
Important: A universal phased reopening has been mandated. For all schools, only KG1 – 5 may
resume face-to-face classes for the first 4 weeks starting from August 30, 2020. Please see the
staggered start schedule for the first week. Covid tests are not required for students in K-5.
PCR testing will be required before returning to campus for all students 12 years old and above. Details of the
testing program will be shared at a later time.
School Timings and Entering & Exiting the School:
In order to meet the social distancing requirements which are in place for the safety of our students, break time
will be shortened and no full assemblies will occur. To support our children during this time, Face to Face
lessons will run from 8:00AM- 1:00PM, on Alternating Days. Students who come by car should be
dropped off between 7:30am - 8:00am and bus students will be arriving between 7:30 am to 8:00am at a
separate gate. This will allow us to minimize unnecessary contact.
The school gates will open starting at 7:30. The school day will close at 1:00pm; and a staggered exit will take
place with bus students leaving first at 1:00PM. Children in parent vehicles can be picked up from 1:15PM to
2:00PM and will remain in their classroom with their teacher until they are collected from the Gate. To comply
with ADEK, there will be no ECAs so it is important that students are picked up at the given time. Details of
the student collection system will follow shortly.
There will be separate entrances and exits for Bus students, KG students, Grade 1-3 and Grade 4-5, Grades 612 (upon their return) There will be staff to welcome and help direct your child to the correct doors.
KG students will enter the KG gate
Grades 1-3, the Main entrance lobby
Grades 4-5, Small front Gate, to right of Main entry- students will enter doors from playground area
Grades 6-12 (when returning to campus) Gate 4 on the West side of the building (opposite street of KG)

There will be temperature screening for all who enter the school grounds and anyone with a temperature above
37.5 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. Students
who exhibit signs of illness or a temperature during the school day will be isolated and sent home immediately.

All students from Gr1-G12 must wear a face mask to enter the school and must bring a second face mask to
change into after lunchtime. 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 is
in each corridor.
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.
(Parents are not allowed to enter the school unless they have scheduled appointment)
Bags and Equipment
All parents have received a letter clarifies the bags' type and weight allowed. Please weigh your child’s bag
before they enter the school.

EQUIPMENT
All parents have received an essential stationery list. This equipment should be brought into school on the
first day and must remain in school during the Covid period
KG pupils
Due to the young age of the children in KG, these pupils will be taught in groups of 10 (“bubbles”). Each bubble
will be separate and will not interact physically with a different bubble during the day.
To comply with ADEK guidelines, no material will be given to take home.
Parents of KG children will be allowed onto the school grounds to drop off and collect their
children, but to comply with the regulations, only one parent wearing a mask, with a COVID
clear screening may enter for a maximum of 10 minutes.
To ease the transition for our younger students to be able to settle into school and be supported well,
please find below the information on when your child's first day will be.
Sunday, 30th August KG1, G1 and G2 - GROUP A ONLY STUDENTS
Monday, 31st August KG1, G1 and G2 - GROUP B ONLY STUDENTS
(KG1 should be accompanied by ONE parent only who can provide a valid Covid test on arrival.
KG1's first day will be a 'drop in' and meet the teachers only).
Tuesday, 1st September - KG-G5 (ALL) - GROUP A ONLY STUDENTS
Wednesday, 2nd September - KG-G5 (ALL) - GROUP B ONLY STUDENTS

Grades 1 - 5:
We will follow the alternate day model, with Thursdays as a Distance Learning day for all. These children will
be taught in groups of approximately 15 in a class, and will predominantly remain in their class all day. Some
classes may be smaller depending on the size of the classroom, but 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. No materials will be sent home.
Grades 6 - 12:
Once it is permitted for them to return, like the Elementary students, Middle School and High School students
will be taught in one classroom as much as possible. For specialist subjects like Science for example, the students
will need to move to these classrooms.
The Curriculum:
All subjects will continue to be offered with the exception of PE and Food Technology. PE is not permitted in
schools at this time but there will be videos made by the PE staff for the children to access at home. We
encourage that these are followed to ensure the good health of the children. In the first week, some of the focus
will be on teaching students the processes on how to maintain safe practice and understand the new practices
and procedures, as well as students’ emotional health and well-being.

Distance Learning and Alternate Day Model:

For all students who will attend the school campus, an Alternate Day learning model will be in
place. Details of the assigned Alternate Day pattern for your family will follow shortly.
At this time, parents may opt for their children to remain at home and continue with distance learning; we thank
parents for submitting their preferences in the recent survey. The lessons will be conducted via Zoom, Google
Classroom and Class Dojo. Distance learning continues for students whose parents have opted for a distance
learning program instead of an in-class provision. Please be assured if you have opted for distance learning your
child will receive the same lesson input and support as the students who are in school. Our focus and commitment
will be on those learning at home as much as those in school. Work for children at home will both be set and
returned for marking through Google Classroom and Class Dojo.
Teachers will teach children that attend school physically, and all materials will be accessible on Google
Classroom and Class Dojo. Students that opt for distance learning who then wish to return to school, will only
be able to do so if space is available in the class at that time.
Attendance at all sessions is mandatory and will be recorded as per the usual school system.

Break and Lunch times:
The canteen will be closed.
All students will eat their lunch in their homeroom classrooms. We ask that all students are provided with a
packed lunch each day. Please note that nuts of any kind are not permitted in the school to safeguard children
with nut allergies.
Break times and lunch times will be taken in allocated areas. No ball games or playground equipment will be
allowed and supervision will be in place to ensure social distancing of the children.
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:
Penni Jones: Vice Principal, penni.viceprincipal@lisg.ae
Kate Hutchinson: Vice Principal; kate.ap@lisg.ae
Shakila Mohammed: Assistant Principal- Elementary, shakila.ap@lisg.ae
Zereen Salmo: Arabic Assistant Principal; zereen.ap@lisg.ae

Please also check our website, as we will be making virtual ‘walk through’ videos to assist parents and students
alike on what to expect on this first day. Later this month, we will also arrange some virtual meetings via Zoom
for parents who prefer this.
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.
Best regards,
LISG Management

