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AY 2020-2021 
SECOND TERM EDUCATIONAL DELIVERY MODE 

 
9 December 2020        Ref 2020/60 

Dear Parents, 

Congratulations for a successful completion of the first term. The zeal exhibited by all 
the members of the community particularly our dear parents during this time is really 
commendable. We could not thank you more for the amazing support and patience.  
 
Winter vacation of students starts on the 13 December 2020, Sunday. Classes for 
the second term will resume on the 3rd January 2021, Sunday. The first week of class 
shall be ONLINE from 3rd to 7th of January 2021 followed by the hybrid class of those 
who registered this term the following week. The first week online is a precautionary 
measure assuring that all our students, teachers and staff have negative COVID19 
test and are safe to deliver the hybrid lessons. Furthermore, the first two weeks will be 
a continuation of our current mode of study. 
 
Please be aware that the 23% of the students are registered in hybrid class this first 
term. It is high time to transition some to our school whenever possible. New 
registration for hybrid class will be released by the first week of January 2021 for 
additional registration. 
 
Please be informed that the aforementioned arrangement is subject to changes in 
case of new directives from SPEA. Changes shall be relayed to you through the Class 
Dojo.  
 
May Allah always keep us safe and healthy all the time. We wish you a restful and 
quality time with your family. 
 
Kind Regards, 
 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal 
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AY 2020-2021 

 الثاني الوضع التعليمي بالفصل

 

 2020ديسمبر  8

 

 األعزاء، أولياء األمور

 

 

 كم المستمر لنا! على دعم منشكركو فصل الدراسي األولال ءإنهاعلى م كهنئ أن ننود 

 

.  األحد،    2021يناير    3في    الدوام  ستأنف، على أن ي  2020ديسمبر    13يوم األحد الموافق  تبدأ اإلجازة الشتوية للطالب  س

بالتعلم الهجين )للطالب المسجلين بالتعلم متبوًعا  (  2021يناير    7إلى    3من  )  عن بعد  الدراسةسيكون األسبوع األول من  

 جراء احترازي يضمن أن جميع الطالب والمعلمين والموظفين لدينا لديهمكإ  سيكون عن بعد  . األسبوع األولالهجين فقط(

 . تكملة للوضع التعليمي بالفصل الحاليأسبوعان  أول . سيكونةسلبي COVID19اختبار  نتائج

 

لطالب  جديد  التسجيل  ، على أن يكون الالفصل الدراسي األولب  التعلم الهجين٪ من الطالب مسجلين في  23يرجى العلم أن  

 .2021بحلول األسبوع األول من يناير  التعلم الهجين متاح

 

.  هيئة الشارقةتوجيهات جديدة من    وصولخضع للتغييرات في حالة  ي  من الممكن أن  يرجى العلم أن الترتيب المذكور أعاله

 . Class Dojo تطبيق إعالمكم بالمستجدات عبرسيتم 

 

 . م، ودمتم سالمينوقتًا ممتعًا مع عائلتك م قضاءنتمنى لك 

 

 أطيب التحيات،مع 

 

 السيدة جيسيكا جريفين 

 مديرة المدرسة

 


