ALS Welcome and School Opening Plan 2021 - 2022
Greetings,
Welcome to the 2021 - 2022 school year. As you know, the Ministry of Health and the Ministry
of Education have provided guidance for schools as we begin in person learning for Grades 7 12 and virtual learning for students in grades KG - 6. Hopefully, in the near future we will all be
together.
Last year was challenging but based on all the available data, our students made impressive
academic gains. Our IB Diploma Program scores were outstanding and allowed our graduates
to enter the universities best suited to their future plans.
In line with guidelines from the Ministry of Education and the Ministry of Health, the following
procedures will be in place during the 2021 - 2022 school year:
KG-Grade 5 (PYP)
● All students under 12 years old will start the school year online for their safety.
● The current announcement is to continue online until October 30th, or until the country
reaches 70% vaccination (herd immunity), whichever comes first.
● Students attend online lessons live via Zoom.
Grade 6 (MYP)
● All students are under 12 years old, so classes will start online as above.
● Students access their learning through Google Classroom, and attend online lessons
live via Zoom.
Grades 7-12 (MYP/DP)
● Students 12 years and older attend in person if fully vaccinated with two doses.
● Students ages 12 and older, who are not fully vaccinated for any reason (medical
exemption, one dose, immune by recovery) will start online as above until they are fully
vaccinated or until there is a full return to school for all.
● Grade 7 students who are younger than 12 may attend in person if every person in their
household has been fully vaccinated. Alternatively, students may start the year online as
above.
● All class materials (assignments, resources) will be organized through Google
Classroom so students can easily access their learning from the classroom or from
home.
● Virtual students attend live lessons via Zoom, following the regular class schedule.
● Students on campus will remain in a single classroom to the extent possible, to avoid
mixing with other classes. Outdoor breaks are provided.
● All subjects are offered, with safety modifications as needed.

COVID-19 Safety
● Temperature and Tawakkalna are checked daily upon arrival for all students and staff.
● Visitors, including parents, are only allowed with an advance appointment to a
designated office.
● Mask-wearing is mandatory at all times on campus, both indoors and outdoors.
● Physical distancing is observed, and classroom desks all face forward.
● Sanitation supplies (masks, sanitizer, etc.) are available in every room, and a frequent
cleaning schedule is followed throughout the day.
● No items are to be shared (pencils, materials, food, water). Individuals must bring their
own supplies; a supply list will be provided for each grade level.
● Shared rooms for Art, Design and Science lab will not be used in the first term.
● PE will be modified for controlled, individualized exercises to avoid shared materials or
physical contact.
COVID-19 Tracking
● Each campus has a designated isolation room in case anyone develops symptoms
during the school day. An isolated student will be monitored in privacy, and parents
notified to pick up as soon as possible.
● If a student tests COVID+, that student will isolate at home until fully recovered in
accordance with current Ministry of Health guidance. Parents of the class will be
informed of a case and have a choice to move to online learning for 10 days. Students
who choose to continue in person will be monitored and observed for symptoms.
● If more than one student on a campus becomes COVID+, parents will be informed that
the whole campus will move to online learning for 10 days.
● If a staff member tests COVID+, s/he will immediately quarantine at home and contact
tracing will be undertaken to determine any possible exposure.
● The school will coordinate with the Ministry of Health and the Ministry of Education prior
to lifting any class- or school-wide quarantine.
We are committed to providing a safe return to campus for all members of our school
community. These plans may be updated with any new circumstances or guidance from
government authorities, and parents will be informed accordingly. If you have any questions or
concerns, please contact us.
Each section of the school will separately provide specific information about schedules, online
learning platforms, and first week procedures. We thank you for your support and we look
forward to welcoming our students for a successful 2021-2022 school year.
ALS Administration

السادة أولياء األمور الكرام
تحية طيبة وبعد
مرحبا بكم في العام الدراسي الجديد  - 2022-2021كما هو معلوم فقد قامت وزارتا التعليم و الصحة بوضع
إرشادات ولوائح التعليم الحضوري للمراحل الدراسية من  12-7والتعليم عن بعد للمراحل الدراسية من التمهيدي –  .6وبإذن
هللا نلتقي كلنا في القريب العاجل.
كانت السنة الماضية مليئة بالتحديات ولكن بالرغم من ذلك فإن البيانات المتوفرة لدينا تشير إلى أن إنجازات طالبنا
األكاديمية كانت رائعة .كل درجات مرحلة الدبلوما كانت متميزة فوق العادة ومكنت طالبنا المتخرجين من دخول الجامعات
التي تناسب تطلعاتهم المستقبلية.
واتباعا للوائح وزارة التعليم ووزارة الصحة سوف نقوم باإلجراءات التالية خالل السنة الدراسية :2022-2021
المراحل الدراسية إلى الصف الخامس:
الطالب من التمهيدي إلى الصف الخامس PYP
-

كل الطالب تحت عمر  12سنة سيبدأون التعليم عن بعد وذلك حفاظا على سالمتهم

-

اإلفادة من الجهات المسؤولة حاليا هو أن الدراسة ستستمر إلى  30أكتوبر أو حتى تصل نسبة المناعة الجماعية إلى
 %70أيهما أوال.

-

ستتم العملية التعليمية عن طريق منصة زووم

طالب الصف السادس MYP
-

كل الطالب تحت سن  12يدرسون عن بعد

-

ستتم العملية التعليمية عن طريق منصة فصول غوغل وسيكون البث المباشر عن طريق منصة زووم

الصف 12DP MYP-7
-

ستكون العملية التعليمية حضوريا للطالب من عمر  12فأكثر إذا أكملوا أخذ جرعتي اللقاح

-

أما الطالب بعمر  12فأكثر ممن لم يكمل الجرعتين ألي سبب ( عذر طبي  ,جرعة واحدة ,تعافي ) فِإنهم سيبدأون
الدراسة عن بعد حتى يتم التحصين الكامل أو حتى عودة جميع الطالب للتعليم الحضوري

-

بإمكان الطالب تحت  12سنة في الصف السابع إما الحضور للمدرسة إذا كان جميع أعضاء األسرة محصنين
جرعتين أو التعلم عن بعد كما ورد آنفا

-

كل متطلبات الصف ( واجبات  ,مراجع  ,الخ ) ستكون متوفرة من خالل منصة فصول غوغل حتى تكون متاحة
لجميع الطالب سواء في المدرسة حضوريا أو من المنزل عن بعد

-

طالب التعليم االفتراضي سوف يتعلمون عن طريق منصة زووم وسيتم البث المباشر بالتزامن مع الجدول الدراسي
لطالب التعليم الحضوري.

-

سيبقى طالب التعليم الحضوري في فصل واحد ألقصى مدة ممكنة حتى يقل االختالط مع الفصول األخرى.
وسيكون هناك فسح في الفناء الخارجي بأعداد محدودة.

-

كل المواد الدراسية تدرس مع أخذ إجراءات السالمة و الوقاية و التباعد في االعتبار

إجراءات السالمة المتعلقة بالجائحة:
-

سوف يتم أخذ درجة الحرارة والتأكد من التحصين الكامل عن طريق توكلنا لكل الطالب والمدرسين والطاقم
اإلداري قبل الدخول للمدرسة بشكل يومي

-

الزوار وأولياء األمور بإمكانهم الدخول للمدرسة بموعد مسبق فقط و في أماكن محددة

-

وضع الكمامة إلزامي في كل األوقات وكل األماكن الداخلية والخارجية في المدرسة

-

سوف تطبق إجراءات التباعد وسوف تكون كل طاوالت الدروس متجهة لألمام نحو المعلم دائما

-

أدوات التعقيم والكمامات وغيرها ستكون متوفرة في كل غرفة وسيتم تنظيف وتعقيم الغرف خالل جدول معين
طوال اليوم.

-

ال يسمح بمشاركة األدوات المدرسية والطعام .يجب على الطالب إحضار أدواتهم بأنفسهم وسوف يتم توزيع قائمة
األدوات لكل صف حسب االحتياج.

-

لن تستخدم غرفة الرسم وال معمل التصميم أو العلوم المشتركة هذا الترم.

-

سوف يتم تعديل حصة الرياضة لكي تكون األنشطة فردية حتى تطبق إجراءات التباعد

مراقبة ومتابعة إصابات كورونا
-

سيكون هناك غرفة مخصصة لعزل أي شخص تظهر عليه أعراض كورونا خالل اليوم .سوف يراقب الطالب الذي
تظهر عليه األعراض وسوف يتم إخبار أولياء األمور ألخذ ولدهم في أسرع وقت ممكن

-

إذا ظهرت نتيجة فحص الطالب إيجابية فإنه ينبغي على الطالب البقاء في المنزل حتى يتعافى تماما اتباعا
لإلجراءات وزارة الصحة .أما بقية الطالب في الصف فسوف يتم إخطار أولياء أمورهم وسوف يخيرون بين
االستمرار أو الدراسة عن بعد لمدة عشرة أيام .وسوف يتم مراقبة الطالب الذين اختاروا البقاء والتأكد من عدم
ظهور األعراض عليهم.

-

إذا ثبتت إصابة أكثر من طالب  -ال قدر هللا  -بـ كورونا فسوف يتم إخطار أولياء األمور بتحويل الدراسة إلى تعلم
عن بعد لمدة عشرة أيام.

-

إذا ثبتت إصابة أي معلم أو إداري بكرونا فسوف يعزل نفسه فورا في المنزل لمدة عشرة أيام وسوف يتم إحصاء
المخالطين ومراقبة إحتماالت إصابتهم.

-

سوف تنسق المدرسة مع وزارة الصحة والتعليم قبل إعادة فتح أي فصل أو المدرسة بعد العزل

ونحن بال شك نقوم بهذه اإلجراءات لحرصنا على عودة آمنة لكل أعضاء فريقنا التعليمي .وهذه اإلجراءات بال شك سوف
تحدث بناء على المعطيات أو التعليمات من الجهات الحكومية .وسوف يتم إخطار أولياء األمور بأي مستجدات حال توفرها.
وإذا كان لديكم أي سؤال فال تترددوا بالتواصل معنا.
أخيرا نود التنويه بأن كل قسم في المدرسة سوف يقدم معلومات محددة عن الجداول والتعليم عن بعد والمنصات المتاحة في
أول أسبوع من الدراسة .ونحن نشكركم لدعمكم وكلنا شوق للترحيب بطالبنا لعام دراسي ناجح لهذه السنة الدراسية
2022-2021

إدارة مدارس التعليم المتطور

