29th July, 2020
Dear Parents,
At this point in time, we at Creative British School are working closely with ADEK to find the best Re-opening
Model for our school. Due to a number of limitations, we are unable to use any of the 4 models that ADEK
have proposed. Therefore, we will not be able to publish our Re-opening model by 31.07.2020.
We will notify you by SMS as soon as our plan is finalized and available on the school website.
We also have had no further information regarding Covid-19 testing for students. We will inform you about
this requirement, as soon as information comes to us.
Once our reopening plan is finalized we will also be able to provide a Parent Handbook in English and Arabic
on the school website. It will explain all of the school’s new health and safety protocols and procedures. A link
to this document will be sent to you when the handbook is uploaded. It will be critical that all parents read the
handbook thoroughly and discuss relevant information with their children. We all have a role to play in
keeping everyone safe and healthy.
Thank you for your continued support.
Kind regards and stay safe.
Karen Robinson

2020\7\29
: أولياء األمور األعزاء
حاليا نحن في مدرسة اإلبداع البريطانية نعمل بشكل وثيق مع أدك للعثور على أفضل نموذج إلعاد فح مدرسحنا لطالبنا للدراسة وجها
 لذلك لن نحمكن من نشر نموذج إعاد فح، ال يمكننا اسحخدام أي من النماذج األربعة الحي اقحرححها أدك، نظرا لعدد من االعحبارا
ً ولكن.لوجه
. 2020\7\31 المدرسة لدينا قبل
. سيحم اخطاركم بواسطة رسالة نصية في حال حم حقرير نموذج فح المدرسة ورفعة على موفع المدرسة
 و سيحم اعالمكم بكل جديد فور وصوله19وحاليا ال يوجد أي معلوما إضافية حم اعالمها بها عن كيفية وحفاصيل خضوع الطالب الخحبار كوفيد
. إلينا
 سنحمكن أيضا ً من حوفير دليل أو كحيب ألولياء األمور باللغحين اإلنجليزية والعربية على الموقع،وبمجرد االنحهاء من خطة إعاد فح المدرسة
 وسيحم إرسال رسالة نصية بالرابط. وسيكون فيه شرح لجميع ضوابط وإجراءا الصحة والسالمة الجديد في المدرسة.اإللكحروني للمدرسة
 من المهم جدا قراءحه ومناقشحه مع أبنائكم حيث أن لدينا جميعا دور في الحفاظ على، الخاص بالكحيب عند رفعه على موقع المدرسة اإللكحروني
.سالمة وصحة الجميع
نشكركم على دعمكم المحواصل
مع أمنياحنا لكم بدوام الصحة والعافية
كارين روبنسون

