RAMADAN UPDATE
Dear Parents,
We have received the ADEK guidelines for the holy month of Ramadan. The points that affect our
plans are:





The school day cannot start before 9.30am
The school day must end by 3.30pm
The total duration for the school day should not exceed 5 hours and 4 hours is preferred.
Full content of core subjects must be covered

We are including a copy of the timetable that will be used from Sunday 11 th April until Thursday 13th
May 2021. We are also including a copy of the Homework Schedule for that time. Changes to the
lesson timetable have resulted in similar changes to the homework schedule.
The Homeroom time on the timetable is the time that the students need to be at school waiting for
entry. We have allowed only 15 minutes to process groups through the gym to their classrooms,
before the first lesson of the day begins. This is our 9.30am start.
In the Primary School the number of lessons cannot be reduced any further or we will be unable to
cover all curriculum content. However, teachers will reduce the amount of work required for
homework tasks. Many will appear similar to the classwork activities that the children have been
completing.
In the Secondary School the timetable for Grades 6 to 9 has been reduced by two lessons a day.
Grades 10, 11 and 12 are on – line for all lessons for the first week and then go on study leave. They
have had their lessons reduced by 1 per day. They will then only physically attend school for their
scheduled IGCSE/AS/A level exams. At this stage it is planned for IGCSE English speaking exams to be
held at school on 13th, 14th and 15th April. A separate schedule will be published to students for this
test.
Ministry Subjects:
 There will be a Grade 12 Arabic for Arabs ‘Listening’ on-line exam on Sunday 11th April.
 There will also be a Grade 12 Arabic Language on-line exam on Sunday April 25th and
 an Islamic Education on-line exam on Sunday 2nd May.

Covid19 Tests for all students physically attending school in Term 3:
Aged 4 to 11 years of age: Students in this age group will be randomly tested by Health Authorities at
school. We have not yet been advised of when this will occur.
Any student who turns 12 during the term must take a PCR test and provide the school with the
negative test result to be allowed to enter.
Aged 12 years and older: The school must be provided with a copy of every negative test result.
Covid19 tests are valid for 14 days. No test result means no entry to the school.
The current information about the school testing program has the next test date for students as
Saturday 3rd April. (Information is found on Class Dojo in a post by the Principal, Ms. Karen on
22.2.21) New information will be shared on Class Dojo as soon as it is received. However, parents may
take students anywhere for testing if they are prepared to pay for it.
We are not sure if the first entry for students in Term 3 has to be within 96 hours of taking a test as
was required in Term 2, or whether we are just following the 14 day validity rule.
Tests taken on the 3rd of April will enable Arab students to attend in the first week of term within the
14 day validity period. They will not be valid for non Arab students attending in the second week of
term. Non Arab students will need be tested according to the next schedule that we have not yet
received.
Attendance for students physically attending school:
The latest ADEK policy and procedures –
1. the school may record a student who is on the list for physical attendance but who does not
physically attend as “Present on-line” if the parent provides an acceptable reason for the
absence and the student registers their attendance on line by the nominated time. This is
allowed only once per week. All other absences in that week are recorded as “Absent”.
2. If a student is absent for medical reasons and a medical certificate is provided then it will be
recorded as “Excused Absence”. Parents are required to notify the school if a student is sick as
there are procedures that must be followed for the recording of Covid19 symptoms.
CBS Administration
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تحديث بخصوص الدوام في شهر رمضان المبارك

أولياء األمور األعزاء :
لقد تلقينا من أدك المعلومات و الضوابط التالية بخصوص الدوام في شهر رمضان المبارك التي تغيير من مخططاتنا و
جداولنا و هي كاآلتي :
 ال يجب أن يبدأ اليوم المدرسي قبل الساعة  03:9صباحا .
 مدة اليوم الدراسي ال تتعدى  5ساعات و يفضل أن تكون  4ساعات .
 يجب تغطية مناهج المواد األساسية كاملة .
لقد أرفقنا جداول الحصص التي سيتم العمل بها ابتداءا من يوم األحد الموافق  0901\4\11حتى يوم الخميس الموافق
 . 0901\5\1:و تم أيضا ارفاق نسخة من جدول الواجبات المنزلية التعديالت التي تمت على جدول الحصص أيضا تمت
على جدول الواجبات المنزلية .
( ) The Homeroom timeفي الجداول هو الوقت الذي يجب أن يكون فيه الطالب بانتظار دخوله للمدرسة  .تم
تخصيص  15دقيقة لدخول الطلبة إلى المدرسة و مرورهم عبر جهاز القارئ للحرارة عبر الصالة الرياضية وإلى صفوفهم
 .وذلك قبل بدأ الحصة األولى .
في المرحلة االبتدائية  :لم نستطع تقليل عدد الحصص و ذلك لتغطية المنهج كامال  .و لكن سيقوم المعلمون بتخفيف كمية
العمل المطلوبة خالل الواجبات المنزلية حيث سيكون بعضها قريبا من األنشطة الصفية .
في المرحلة الثانوية  :تم تقليل عدد الحصص بمقدار حصتين للفصوص من السادس حتى التاسع يوميا  .أما الصفوف من
العاشر حتى الثاني عشر تم تخفيض عدد احصص بمقدار حصو احدة يوميا وستكون دراستهم عبر اإلنترنت لمدة أسبوع
واحد و من ثم ستبدأ فترة الدراسة المنزلية  .سيحضرون فعليا للمدرسة فقط لتقديم امتحاناتهم الدولية (. ) IGCSE/AS/A
في هذه المرحلة تم التخطيط المتحان التحدث في اللغة اإلنجليزية في اآليام التالية من شهر ابريل 1: :و14و . 15سيتم نشر
الجدول الخاص بذلك الحقا .
المواد الوزارية :
 سيكون هناك اختبار استماع عبر اإلنترنت للصف الثاني عشر للطالب العرب لمادة اللغة العربية يوم األحد الموافق
. 0901\4\11
 سيكون اختبار اللغة العربية (ورقتين  :قراءة و كتابة ) لطالب الصف الثاني عشر عبر اإلنترنت يوم االحد الموافق
. 0901\4\05
 سيكون اختبار التربية اإلسالمية للعرب و غير العرب عبر اإلنترنت يوم األحج الموافق 0901\5\0

اختبار الكوفيد للطالب الذين يحضرون فعليا في الفصل الدراسي الثالث :
للطالب الذين تبلغ أعمارهم  4أعوام حتى  11عاما  :سيتم اختبار الطالب بشكل عشوائي من قبل وزارة الصحة في
المدرسة  .لم يتم اعالمنا بأي تفاصيل أخرى بعد .
على أي طالب بلغ من العمر  10عاما خالل الفصل الثالث أخذ الفحوصات الدورية للكوفيد ( )PCRو توفير نتيجة سلبية
للدخول للمدرسة .
الطالب الذين تبلغ أعمارهم  10عاما فأكثر  :يجب أن يظهر الطالب في أول دخول له إلى المدرسة نتيجة سلبية لفحص
كوفيد ال يتعدى  41يوما  .وعلى المدرسة توفير نسخة من كل الفحوصات التي يقوم بها الطلبة  ( .لن يستطيع الطالب
الدخول بدون فحص مطابق للمواصفات ) .
المعلومات الحالية المتوفرة لدينا حول برنامج فحص كوفيد للمدارس هو أن تاريخ الفحص القادم للطالب هو 0901\4\:
ويمكنكم العثور على المعلومات األخرى والتفاصيل في منشور المديرة على الكالس دوجو بتاريخ  0901\0\00و سيتم نشر
أي معلومات جديدة تصلنا أيضا عبر الكالس دوجو فور استالمها  .ولكن هناك أيضا خيار أن يأخذ ولي األمر الطالب إلى
مركز فحص بأي وقت مناسب لهم والدفع مقابل الفحص .
نحن لسنا متأكدين إذا ما كان القرار الخاص بأن يظهر الطالب في أول مرة يأتي للمدرسة للحضور الفعلي أن يظهر نتيجة
فحص سلبي لكوفيد مدته ال تزيد عن  09ساعة أم فقط نتبع القرار الخاص بالفحص خالل  14يوم.
الفحص الخاص بيوم  0901\4\:يشمله القرار الذي ينص على أن الطالب يجب أن يظهر في أول دخول له إلى المدرسة
نتيجة سلبية لفحص كوفيد ال يتعدى  14يوما وهذا ينطبق على الطالب العرب فقط  .و لن يكون كذلك على الطالب الغير
عرب حيث يجب عليهم عمل الفحص الذي يليه و لم نتلقى أي معلومات بخصوصه بعد .
تسجيل الحضور و الغياب للطالب الذين يحضرون إلى المدرسة فعليا :
سياسة أدك األخيرة بهذا الخصوص كالتالي :
 .1ستطيع المدرسة تسجيل الطالب الذي يظهر اسمه في قوائم الحضور الفعلي حاضرا عبر االنترنت عند الغياب
األول في األسبوع إذا تم قبول عذر الغياب و قام الطالب بتسجيل حضوره عبر اإلنترنت في ذلك اليوم  .سيمح بذلك
اإلجراء مرة واحدة أسبوعيا  ،أما في حال تكرر ذلك فسيسجل الطالب غائبا .
 .2إذا كان س بب الغياب حالة طبية فعلى ولي األمر توفير تقرير طبي بذلك و سيتم تسجيله على أنه غائب بعذر  ،على
ولي األمر اإلبالغ عن الحاالت المرضية للطالب حتى تستطيع اتباع اإلجراءات المتعلقة بذلك في حال كان هناك
أعراض للكوفيد . 10

