
 

 

TEST UPDATES AND STUDY LEAVE ON THURSDAY, 9th JUNE 

07 June 2022          Ref: 2022/141 

Dear Parents, 
 
With reference to the final exams, this is to confirm that in 
order to ensure compliance with exam requirements, the 
following is the updated protocol for COVID-19 cases and 
contacts according to SPEA regulations:  
 
1. For COVID-19 Positive Cases: Students can attend the 

exam in school if the school can secure an isolated 
area/room with full adherence to the COVID-19 
precautionary measures and avoid any form of close 
interaction with others in school before and after the 
exam. For grades 1 to 3, in case a student showed a 
positive PCR, the student will be allowed to take the 
test online. For grades 4 to 12, in case a student 
showed a positive PCR the school shall study the 
case and decide whether the student shall undergo 
the test online or attend the school to conduct the 
test in the isolation room.  

  
2. For Close Contacts: No quarantine is required for 

students identified as contacts, who are asymptomatic 
with negative PCR test results. They can attend the 
exam in school with full adherence to the COVID-19 
precautionary measures and avoiding any form of 
close interaction with others in school before and 
after the exam.  PCR test must be repeated on the 
fifth (5) day after the last contact with the case. 

 

3. The school shall conduct pen and paper make-up exams 
for excused absences approved by the Principal on 
Monday 4th July and Tuesday 5th July 2022. 

 
For the mentioned above, we stress the importance of 
attendance during final exams. The school will follow all 
COVID-19 precautionary measures to maintain a safe 
examination environment. We urge our students to bring 
their safety kit on a daily basis.  Rest assured that we will 
assure that all students in the school will be safe while taking 
the examination. 
 
Moreover, we would like to inform you that Thursday 9th 
June will be a DAY OFF to give students more time to get 
ready for the coming exams and complete any other pending 
tasks. This is a fulfilment of the flexible leave days given by 
SPEA to private schools. 

We wish success to our students and continued health and 
safety to all. 

Best regards 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

 أولياء األمور األعزاء،

باإلشارة الى االمتحانات النهائية نفيد بهذا انه لضمان االلتزام التام بمتطلبات  

االمتحانات، يجب االلتزام بالبروتوكول التالي بما يخص الحاالت اإليجابية 

 حسب تعليمات هيئة الشارقة لتعليم:  19-والمخالطين لكوفيد

اإليجابية.1 لغرالحاالت  المدرسة  الى  الحضور  الطلبة  إتمام : يستطيع  ض 

االمتحانات على ان توفر لهم المدرسة مناطق محددة منفصلة عن باقي  

مرافق المدرسة مع االلتزام التام باإلجراءات االحترازية وعدم االختالط  

لصف    المباشر مع األشخاص االخرين في المدرسة قبل وبعد االمتحان.

سيتم عقد    األول حتى الثالث, في حال أظهر الطالب فحص كوفيد ايجابي

االمتحانات عن بعد الكتروينا. أما صف الرابع إلى الثاني عشر, في حال 

إدارة  قبل  من  الحالة  دراسة  سيتم  ايجابي  كوفيد  فحص  الطالب  أظهر 

المدرسة وتحديد طريقة عقد االمتحان اما عن بعد الكتروينا او بالمدرسة  

 في الغرف المخصصة لذلك. 

 

المخالطة:ا .2 لديهم     لحاالت  ليس  الذين  المخالطون  الطلبة  يستطيع 

فحص نتيجة  ولديهم  مرضية  الى   PCR اعراض  الحضور  سلبية 

المدرسة لغرض إتمام االمتحانات دون الحاجة الى الحجر الصحي مع 

ضرورة االلتزام التام باإلجراءات االحترازية وعدم االختالط المباشر  

المتحان. كما يجب إعادة  مع األشخاص االخرين في المدرسة قبل وبعد ا

)  PCRالفحص الخامس  اليوم  الحالة  5في  مع  مخالطة  اخر  بعد   )

 اإليجابية. 

 

للغيابات الموثقة بعذر وموافق   ستعقد المدرسة امتحانات اعادة ورقية   .3

فقط للحاالت    2022يوليو    5والثالثاء    4يوم األثنين  عليها من المديرة  

 الموافق عليها .

 

االمتحانات   الحضور خالل  نأكد على أهمية  تم ذكره سابقا,  ما  بناءا على 

ستتبع المدرسة جميع أجراءات السالمة لتوفير بيئة امتاحانات امنة القادمة. 

 لجميع الطلبة. ونذكر الطلبة بأهمية احضار عدة السالمة بشكل يومي.

 

 
  سيكون يوم عطلة  يونيو  9  الموافق  الخميس أن ب  مود إبالغكن الوة على ذلك ، ع

مهام   أي  وإكمال  القادمة  لالختبارات  لالستعداد  الوقت  من  مزيًدا  الطالب  لمنح 
وهذا اتباعاً لأليام المرنة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص المقدمة    أخرى معلقة

 للمدارس الخاصة. 

 نتمنى لطلبتنا النجاح ولكم جميعاً دوام الصحة والسالمة. 

 التحيات مع أطيب 

 

 السيدة جيسيكا جريفين 

 مديرة المدرسة
 

 


