Date: 30/12/2020
Dear Parents
Greetings.
I hope that you have enjoyed a restful Winter holiday and that your children are
looking forward to the resumption of the school year for Term 2.
The following notice was received from SPEA today:
Please be informed that there are no updates on the precautionary measures for
returning to school in the second semester of the academic year 2020-2012. The
arrangements will, therefore, be as for Term 1.
SPEA has directed that a Covid-19 examination is not required for students and staff
at the beginning of the second semester. However, SPEA emphasizes the importance of
parents taking a pledge (as described in section 2.9 of the Guidelines for Reopening
Private Schools in Sharjah) that they will not send their children to school if they are
confirmed COVID-19 case, display symptoms of infection or have contacted a
confirmed COVID-19 case even if no symptoms are displayed. They may only send
their children to school after they complete the quarantine period.

This pledge document will be sent to parents separately for those who chose face to
face .
__________________________________________________________________________________
30/12/2020: التاري خ
السادة أولياء األمور الكرام،
تحية طيبة.
نتمن ان تكونوا قد استمتعتم بعطلة شتوية مريحة وأن جميع الطالب االن يتطلعون إىل استئناف العام الدراس للفصل
الدراس الثان.
حيث أفادوا أنه ال توجد تحديثات بشأن اإلجراءات: تم اليوم استالم اإلشعار التاىل من هيئة الشارقة للتعليم الخاص
 ستكون ر، وبالتاىل. 2012-2020 االحتازية للعودة إىل المدرسة ف الفصل الدراس الثان من العام الدراس
ر
التتيبات كما هو
الحال ف الفصل الدراس االول.

كما أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص ان فحص كوفيد  19غت مطلوب للطالب والموظفي ف بداية الفصل الدراس
الثان ،و مع ذلك تؤكد الهيئة عل اهمية تعهد الوالدين (كما هو موضح ف القسم  2.9المبادئ التوجيهية إلعادة فتح
المدارس الخاصة ف الشارقة )بأنهم لن يرسلوا أطفالهم إىل المدرسة أذا تم تأكيد حالة كوفيد  19لديهم أو ظهرت عليهم
أعراض العدوى أو اتصلوا بحالة ايجابية مؤكدة ر
حن لو لم تظهر اي اعراض .ال يجوز لهم إرسال أطفالهم إىل المدرسة إال
.بعد إكمال ر
فتة الحجر الصح

.سيتم إرسال وثيقة التعهد هذه إىل أولياء األمور لمن اختاروا التعلم الهجي بشكل حرصي

