Dear Parents,
Re: Distribution of books for Ministry Subjects for Term 3
The school has received the books for all Ministry Subjects (Arabic, Islamic Studies, Social Studies and Moral Education) for Term 3 and will now distribute them
to any parent who wishes to collect them. We have, however, been given strict guidelines for this procedure that must be followed by every parent. It is
significant to note that students have no actual need of these books, as teachers will continue to include uploaded sections relevant to each on-line lesson.

Receipt and delivery
 Books will only be distributed between
8.00am and 12.00pm on Tuesday 12th May,
Wednesday 13th May and Thursday 14th
May.
 The last entry for collection will be at
11.30am each day.
 Only one adult (over 18 yrs old), per family,
may attend to collect books.
 Parent will meet with School Accountant
first to receive a book slip for each student.
 The book slip will indicate the books to be
collected.
 Parent will then proceed to the Gym to be
issued the required books. Only one parent
allowed to be present in the gym at any one
time.
 Only school staff will be allowed to package
the books.
 Parents are not required to sign and confirm
receipt of books. The school will keep
records.

Book package protection
 Parents should empty the
book bags carefully and
dispose of the bag in the
trash
 Hands should be washed
immediately after emptying
the bag

Personal protection
 Do not attend if suffering any respiratory
symptoms.
 Everyone must wear gloves and masks.
 Parents will maintain 2 metre social distance
while on school premises.
 Only 6 parents will be allowed entry to the
school any one time. Others will be required to
wait outside school grounds until someone
leaves.
 Parents will proceed in the order in which they
arrive. A number will be allocated to you, by
Security, as you enter the school grounds.

Should there be more parents wanting to collect books after these 3 days, then the sterilization process of the books must be repeated. We will
advise when the distribution process can begin again.
CBS Administration
6.5.20

الموضوع :توزيع المواد اإللزامية للفصل الدراسي الثالث
لقد استلمت المدرسة كتب المواد اإللزامية للفصل الثالث ( اللغة العربية و التربية اإلسالمية واإلجتماعيات و التربيو األخالقية ) وهي متوفرة ألولياء االمور الذين يرغبون في استالمها مع ضرورة العلم بأنه
يجب علينا اتباع اجراءات صارمة للتسليم على المدرسة وأولياء األمور اتباعها .من المهم مالحظة أن الطالب ليس لديهم حاجة فعلية لهذه الكتب حيث سيستمر المعلمون في تضمين األقسام التييتم تدرسها
وترفعها مع الدروس في الكالس روم .

االستالم والتسليم

حماية حزم الكتب ( بعد اإلستالم )

الحماية الشخصية

• سيتم توزيع الكتب فقط بين الساعة  8صباحا و  12ظهرا وذلك في يوم
الثالثاء  12مايو واألربعاء  13مايو والخميس  14مايو.

• يجب على ولي األمر تفريغ
األكياس بعناية والتخلص من الكيس
في سلة المهمالت .

• ال تحضر إذا كنت تعاني من أي أعراض تنفسية.

• و سيكون آخر وقت للدخول للمدرسة لتحصيل الكتب في الساعة 11:30
صباحا من األيام المذكورة .
• يمكن لشخص بالغ ( 18عام أو أكثر ) واحد فقط أن يحضر من كل أسرة
الستالم الكتب.
• سيجتمع أولياء األمور مع محاسب المدرسة أوال لتلقي قسيمة للكتب لكل
طالب.

• يجب غسل اليدين مباشرة بعد
تفريغ الكيس .

• يجب على الجميع ارتداء القفازات واألقنعة.
• على أولياء األمور المحافظة على مسافة اجتماعية  2متر أثناء وجودهم في
مباني المدرسة.
• يسمح فقط ل  6أولياء األمور بدخول المدرسة في المرة الواحدة .سيُطلب من
اآلخرين االنتظار خارج مبنى المدرسة حتى مغادرة شخص ما.
• سيتم خدمة أولياء األمور بالدور حيث سيتم اعطاء رقم لكل ولي أمر من قبل
األمن عند دخول المدرسة.

• ستشير قسيمة الكتب إلى الكتب المراد استالمها.
• ثم يتوجه ولي األمر إلى الصالة الرياضة الستالم الكتب المطلوبة .يسمح لولي
أمر ولحد بدخول الصالة الرياضية في كل مرة .
• يُسمح فقط لموظفي المدرسة بحزم الكتب.
• ال يُطلب من أولياء االمور توقيع وتأكيد استالم الكتب .ستحتفظ المدرسة
بالسجالت.

إذا كان هناك المزيد من األولياء الذين يرغبون في أخذ الكتب بعد هذه األيام الثالثة  ،فإنه يجب تكرار عملية تعقيم الكتب .و سيتم إخباركم متى يمكن أن تبدأ عملية التوزيع مرة أخرى.
إدارة مدرسة اإلبداع البريطانية
2020/05/06

