Guidance for Parents – Visiting School during Summer
If parents need to meet with administrative staff (Accounting, Admissions, Student Affairs, etc.) during
summer vacation, please book your meeting through the school’s online booking system since only a
limited number of parents will be allowed inside the school at the same time. Calling, emailing or
meeting staff virtually is preferred.
Pre-Entry (at home)
1. Make sure you have confirmed your meeting with the school
2. Fill out the school’s Health Declaration Form
3. Before leaving your home, please make sure that you do not have any of the following
symptoms: fever, cough, sore throat, runny nose, body aches, headache, diarrhea and/or
vomiting. Please cancel your meeting and stay home if you have any of them.
4. Make sure of your personal hygiene including washing your hands with soap and water for at
least 20 seconds
5. Make sure you are wearing washed and cleaned clothing
6. Avoid touching face, mouth and eyes
7. Please do not bring your child/children to school as children are not allowed inside the school
during summer as per government regulations
Travel to School and Entry
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In your car, make sure that all surfaces are regularly cleaned and sanitized
Park your car at the school’s main road
Wear your protective face mask and gloves before entering the school
Avoid touching face, mouth and eyes
Maintain a 2 meter distance while entering the school
Security will stop any person not wearing a protective face mask
Before entering the school, parents will be screened by the school’s health professionals for
any symptoms
8. If a parent shows any symptoms, he/she will be asked not to enter the school
At the Administration
1. Make sure you are wearing a face mask and gloves at all times to protect yourself and others
and make sure to dispose of them properly in the trash later
2. Follow the instructions of the Facility Coordinators
3. Use hand sanitizers frequently
4. Avoid touching face, mouth and eyes (while wearing / not wearing the gloves and face mask)
5. Limit the surfaces you touch that could spread germs
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Maintain a 2 meter distance at all times
Avoid gatherings
Avoid using others’ phones or any electronic devices
Replace handshakes with no-touch greetings
Avoid using others’ items and do not share personal belongings

6.
7.
8.
9.
10.

Uniforms and Books
The school will start selling uniforms and books for the next scholastic year during the summer vacation
following specific procedures that will be shared with parents.
Note: Trying on the school uniform at the school’s Supplies Store or returning purchased uniforms will
not be allowed at this stage as per government regulations.
Exiting School Facilities
1. While leaving the school, keep a 2 meter distance between yourself and others

تعليمات لألهالي -زيارة المدرسة خالل العطلة الصيفية
إذا كان األهالي بحاجة للقاء الموظفين اإلداريين (قسم المحاسبة ،قسم القبول والتسجيل ،قسم شؤون الطالب...إلخ) خالل العطلة
الصيفية ،يرجى حجز االجتماع من خالل نظام الحجز عبر اإلنترنت في المدرسة حيث سيسمح فقط لعدد محدود من األهالي
بدخول المدرسة في نفس الوقت .يفضل االتصال أو إرسال بريد إلكتروني.
قبل الخروج من المنزل:
 .1الرجاء التأكد من تأكيد الموعد مع المدرسة.
 .2الرجاء تعبئة نموذج إقرار الصحة الخاص بالمدرسة عبر اإلنترنت (نموذج االقرار الصحي) قبل الوصول الى المدرسة.
 .3قبل مغادرة المنزل ،يرجى التأكد من عدم وجود أي من األعراض التالية( :الحمى والسعال والتهاب الحلق وسيالن
األنف وآالم الجسم والصداع واإلسهال أو القيء) .يرجى إلغاء االجتماع والبقاء في المنزل إذا كان هناك أي منهم.
 .4التأكد من النظافة الشخصية بما في ذلك غسل اليدين بالماء والصابون لمدة ال تقل عن  20ثانية.
 .5التأكد من ارتداء مالبس مغسولة ونظيفة.
 .6تجنب لمس الوجه والفم والعينين.
 .7يرجى عدم إحضار األطفال إلى المدرسة حيث أنه لن ُيسمح بدخولهم إلى المدرسة خالل فصل الصيف وذلك حسب
التعليمات الحكومية
الدخول إلى المدرسة:
 .1التأكد من تنظيف جميع األسطح وتعقيمها بانتظام في السيارة.
 .2الرجاء اصطفاف السيارة على الطريق الرئيسي للمدرسة.
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 .3الرجاء ارتداء كمامة الوجه والكفوف قبل دخول المدرسة.
 .4تجنب لمس الوجه والفم والعينين.
 .5الحفاظ على مسافة مترين أثناء دخول المدرسة.
 .6األمن سيوقف أي شخص ال يرتدي الكمامة.
 .7قبل دخول المدرسة ،سيتم فحص األهالي من قبل متخصصين صحيين بالمدرسة للتأكد من عدم وجود أي أعراض.
فسيطلب منه عدم دخول المدرسة.
 .8إذا ظهرت على أحد األهالي أية أعراضُ ،
في اإلدارة:
 .1التأكد من ارتداء كمامة الوجه والكفوف في جميع األوقات لحماية نفسك واآلخرين والتأكد من التخلص منها بشكل
صحيح في سلة المهمالت الحقًا.

 .2الرجاء اتباع تعليمات منسقي المدرسة.
 .3الرجاء استخدم مطهرات األيدي بشكل متكرر.
 .4تجنب لمس الوجه والفم والعينين (أثناء ارتداء /عدم ارتداء القفازات وقناع الوجه).
 .5تجنب مالمسة األسطح والتي يمكن أن تنشر الجراثيم.
 .6الحفاظ على مسافة مترين في جميع األوقات.
 .7تجنب التجمعات.
 .8الرجاء عدم استخدام هواتف اآلخرين أو أي أجهزة إلكترونية.
 .9استبدال المصافحة بالتحيات بدون مالمسة.
 .10عدم استخدام أغ ارض اآلخرين أو مشاركة المقتنيات الشخصية.
الزي والكتب:
ستبدأ المدرسة في بيع الزي الرسمي والكتب للسنة الدراسية القادمة خالل العطلة الصيفية باتباع إجراءات محددة سيتم مشاركتكم
بها.
مالحظة :لن ُيسمح بتجربة الزي المدرسي في قسم اللوازم بالمدرسة أو إعادة الزي المدرسي الذي تم شراؤه في هذه المرحلة وذلك
حسب التعليمات الحكومية
مرافق المدرسة الخارجة:
أثناء مغادرة المدرسة ،االحتفاظ بمسافة مترين بينك وبين اآلخرين.
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