
 

Dear Parents and Guardians, 
 
We hope that you are having a pleasant summer holiday and are healthy and safe in your 

respective locations. We remain committed to providing full education solutions to support 

students’ social, behavioral, and academic development in a safe environment.  

Furthermore, we are pleased to announce that we will be starting the academic year on 

September 1st for KG1 to Grade 6. In the coming weeks, additional details will be shared as 

relevant to specific grade levels.  

Below are the current action plans to be implemented depending on the local requirements 

in place for school operations. The decision of which model to implement will be based 

on Ministry of Education directives. 

 

Option A:  Hybrid/Blended Model 

 Students will attend school in two shifts 

 Some courses will be done online via remote live classes 

 Students will have the option to attend live streamed classes if they are unable to 
attend school 

 Classrooms will be limited in student capacity and all areas of the school shall be 
sanitized as per international health and safety standards 

 Parents will not have access to certain areas of school to reduce student exposure 

 Classes shall be scheduled to reduce student movement between rooms where 
possible and teachers shall move between classes instead 

 Visible markers and health procedures shall be posted in halls, restrooms, and public 
areas 

 Staff, students, parents, and visitors will have their temperature checked daily and 
should wear masks while on campus. 

 

Option B:  Online Model 

 Qualified staff will conduct online courses for students remotely utilizing SABIS® 
learning platforms and Microsoft Teams. Exams will be done on campus following 
distancing protocols.  

 Should the school be required to move to an online only option at any stage, a 
reduction of school fees shall be implemented for those that pay school fees by 
August 20th, 2020 as follows: 

 
Online teaching exceeding 4 consecutive weeks shall result in a discount for Term 1 Fees.  

The school plans to reimburse an amount of money per child: 
KG to Grade 

1 

20% discount 

Grades 2-4 15% discount 

Grades 5-6 10% discount 

 
NOTE: Fee Reductions only apply if the school implements online only. This reduction 

does not apply in other scenarios. 



 أعّزائي األهالي وأولياء األمور،

عطلة صيفّية ممتعة وأن تكونوا بصّحة وأمان أينما كنتم. نحن ملتزمون بتقديم الحلول واألجواء الّتعليمّية  كم تقضون نأمل أن
 الكاملة لدعم الّتطور االجتماعّي والّسلوكّي واألكاديمي للّطّّلب في بيئٍة آمنٍة.

مبر للّصّف األّول والّروضة وحّتى الّصّف يسعدنا أن نعلن بأّننا سنبدأ العام الّدراسّي في األّول من سبتعّلوًة على ذلك، 
 . وستتّم مشاركة الّتفاصيل اإلضافّية في األسابيع القادمة حسب صلتها بالمستويات ودرجات معّينة.السادس

تنفيذ ويعتمّد قرار فيما يلي خطط العمل الحالّية اّلتي سيتّم تنفيذها اعتماًدا على الّتعليمات المحلّية المعمول بها في المدرسة. 
 .الّنموذج على توجيهات وزارة الّتربية والّتعليم

 الخيار أ: نموذٌج مختلطٌ 
 .سيكون الحضور في المدرسة على شكل دوامين/فترتين 
 .سيتّم إجراء بعض الّدورات عبر األنترنيت من خّلل دروس مباشرة عن بعد 
 هاب إلى المدرسة.سيتاح للّطّّلب خيار حضور دروس البث المباشر إذا لم يتمكنوا من الذ 
  ستكون الفصول الّدراسّية محدودة حسب قدرة الّطالب، وسيتّم تعقيم جميع مناطق المدرسة وفًقا لمعايير الّصّحة

 والّسّلمة الّدولّية.
 .لن يتمّكن اآلباء من الوصول إلى مناطق معّينة من المدرسِة للحّد من تعّرض الّطّلب 
 ل حركة الّطّّلب بين غرف الّصّف قدر اإلمكان وسيتحّرك المعّلمون بين ستتّم جدولة الفصول الّدراسّية لتقلي

 الفصول بداًل من ذلك.
 .يجب وضع اإلشارات المرئّية واإلجراءات الّصحّية في القاعات والحّمامات واألماكن العاّمة في المدرسة 
  عليهم ارتداء األقنعة أثناء وجودهم سيتّم فحص درجة حرارة الموّظفين والّطّّلب واآلباء والّزّوار يومّيا، ويجب

 في حرم المدرسة.
 الخيار ب: نموذج الّتدريس عبر األنترنيت

  يقوم الموّظفون المؤّهلون بإجراء الّدورات/ الّدروس عبر االنترنيت باستخدام منّصاتSABIS  الّتعليمّية و
Microsoft Teams  مع تطبيق إرشادات الّتباعد االجتماعّي. مدرسيوستتّم االختبارات في الحرم ال 

  الّتدريس عبر االنترنيت( في أّي مرحلة من المراحل،  بإذا ُطلب من إدارة المدرسة الّسير حسب الخّطة(
على الّنحو  2020أغسطس  20فسوف يتّم تخفيض الّرسوم المدرسّية لمن يدفع الّرسوم المدرسّية بحلول 

 الّتالي:
خّلل االنترنيت لمّدة أربعة أسابيع متتالية سيتّم إجراء خصم لرسوم الفصل األّول. لذا  وفي حال تّم الّتدريس

 تخطط إدارة المدرسة لتعويض مبلٍغ مالّي لكّل تلميذ:
 %20خصم  الّروضة والّصّف األول

 %15خصم  الّصّف الّثاني وحّتى الّرابع
  %10خصم  السادسالّصّف الخامس وحّتى 

تخفيضات الّرسوم إذا تمّ الّسّير حسب الخّطة ب )الّتدريس عبر االنترنيت( فقط، وال ينطبق هذا الّتخفيض مالحظة: تنطبق 
 وهات أخرى.يألّي سينار 



 سەمیانێن بەرێز 
 

هیڤیدارین هوین د بێنڤەدانەکا خووش دابن و هیڤیدکەین هوین د ساخ و سالمەت بن ل مالێن خو، ئەم د بەردەوامین بو 

ەتگوزاریا فێربوونەکا ب ئاستەکێ بلند دگەل پشتەڤانیا قوتابیان ژ الیێ کومەالتی ڤە و ئەکادیمی ل جهەکێ دابینکرنا خزم

  تەندروستی و ئارام دا. 

 

سەرەتایی، د  ٦ی هەیڤا نەه بو گشت پولێن باخچەی تا پوال  ١ئەم خوشحالین ب دەستپێکرنا قوتابخانێ و ساال ئەکادیمی ل 

 زانیاریێن زێدەتر سەبارەت پوالن دێ ئێنە بەالڤکرن.چەند حەفتیێت بهێن دا 

 

 ل خوارێ بەرنامێ خواندنێ دێ ئێتە شروڤەکرن ئەوێن گرێدای  ب رێنمایێن حکومەتا هەرێمێ ڤە بو کارێ قوتابخانان:

 

 

 : هەلبژاردا ئێکێ 

 

  .قوتابی دێ ب دوو شێفتا دەوامێ کەت 
  وانا پولێن راستەوخوو.هندەک وانە دێ ب رێکا ئونالین ئێنە کرن ب رێکا 
   .قوتابی دشێن ب رێکا ئونالین بەشداری وانێ بن ئەگەر نەشێن بهێنە قوتابخانێ 
   رێژا قوتابیان دناڤ پولێ دا دێ یا سنورداربیت و هەمی جهێن قوتابخانێ دێ ب تەندروستی ئێنە پاقژکرن ب

 رێنمایێن نیڤدەولەتی. 
   .رێک نائێتە دان بو دەیک و بابان بهێنە هندەک جهێن قوتابخانێ ژبو مەبەستا پاراستنا قوتابی 
  دێ پالن بو پوالن ئێتە دانان ب شێوەکێ هوسا کو هاتنوو چوونا قوتابی کێم ببیت و باراپتر ماموستا بهێت و بچیت

 بو ناڤ پوالن.
   گشتی ئێنە دانان.نڤێسین و رێنمایێن دویربوونا کومەالیەتی دێ ل جهێن 
   .بەرکرنا ماسکان بو هەمی کارمەند و سەمیان و قوتابیان و سەحکرنا پال گەرمێ رۆژانە 

 
  هەلبژاردا دووێ: 

 

    ماموستایێن شارەزا دێ وانێن ئونالین بو قوتابی ئەنجام دەن ب رێکا بکارئینانا سیستەمێ فێربوونێ یێ سابیس

وون دێ ل قوتابخانێ ئێنە ئەنجام دان ل دویف رێنمایێن تەندروستی . ئەزم     Microsoft Teamsو بەرنامێ 

 و خو پاراستن. 
  د دەمەکی دا هاتنە خواستن ژ قوتابخانێ ب تنێ ئونالین وانان ئەنجام بدەت دوی دەمی دا داشکاندن دئ ئەگەر

ل دویف  بدەن ٢٠/٨/٢٠٢٠ مێژوویا بەری خواندنێ قستێن کەسێن ئەوان بو خواندنێ  قستێن ئێتە کرن ل سەر

  خوارێ:
 

حەفتیان ل سەرێک هاتنە گووتن  دێ داشکاندن ئێتە حساب کرن بو وەرزێ ئێکێ ئەڤجا قوتابخانە  ٤ئەگەر وانێن ئونالین 

 دێ هندەک ژ قستی زڤرینیت بو قوتابی.

 

 داشكاندن %٢٠ پوال ئێکێ تا   KG باخچە

 داشكاندن %15 4تا  ٢ پولێن

 داشكاندن %1٠ ٦تا  5 پولێن

 

 داشکاندن دێ هەبیت بتنێ ئەگەر وانە بتنێ ئونالین بن داشکاندن بو شێوێن دی نابن.  اری: ەهدگئا

 
 


