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MEMO the Ministry of Education
Circular on the Return of Students to In-person Learning

Based on the circular issued by the Minister of Education and
the Minister of Health regarding the implementation of the faceto-face classes for high school students, the following must be
strictly complied with:
1.

All male and female students aged 12 years and above
must complete the two doses of the Covid-19 vaccines
to attend the face-to-face classes.

2.

Students who have turned 12 years old are required to
get the two doses to be able to attend the face-to-face
classes. If they have not completed the two doses, they
will be considered absent until they complete the twodose vaccination.

3.

Ensure that all school employees (faculty and staff) and
students have completed the two doses of the Covid19 vaccines for their own and families’ safety.
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عزٌزي ولً األمر
ٌوجد تعدٌل لبعض لسٌاسة الحضور واالنصراف فً العقد المبرم بٌن ولً األمر
والمدرسة بنا ًء لبروتوكول الدراسة الحضورٌة
: • سٌاسة الحضور واالنصراف
ًتم إضافة بعض تعلٌمات الحضور واالنصراف كما هو موضح لكم الصفحة الت
.تلٌها
• إضافة سٌاسة لوقت اإلستراحة ووقت الصالة
• إضافة سٌاسة استخدام الجوال واحضار األجهزة اإللكترونٌة

Dear Parents,
There is an amendment to some of the
attendance and dismissal policies in the contract
between the parents and the school.
• Attendance and Dismissal Policy:
Some attendance and dismissal instructions have
been added as shown on the next page.
• Break time and prayer time policies
• Use of mobile phone policies
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النموذج التشغيلي للدراسة الحضورية
أ-

سياسة الحضور واالنصراف:

للحفاظ على مستوى الطلبة ٌجب االنتظام فً الحضور الصباحً قبل أن تبدأ الحصة األولى .فال بد من تعاون أولٌاء األمور بإحضارهم إلى
المدرسة والحرص على عدم تأخرهم للحفاظ على المستوى المطلوب ألبنائهم و بناتهم .

 عدد أيام الدراسة:
ٌتم تقسٌم الطالب المتاح لهم الحضور فً كل فصل إلى مجموعتٌن  A & Bوفق اآلتً
ٌتم حضور طالب كل مجموعة للمدرسة ( 5أٌام كل أسبوعٌن):

اليوم
األسبوع

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

األول

مجموعة  Aحضوري
مجموعة  Bعن بُعد

مجموعة  Aعن بُعد
مجموعة  Bحضوري

مجموعة  Aحضوري
مجموعة  Bعن بُعد

مجموعة  Aعن بُعد
مجموعة  Bحضوري

مجموعة  Aحضوري
مجموعة  Bعن بُعد

مجموعة  Bحضوري

مجموعة  Aحضوري
مجموعة  Bعن بُعد

مجموعة  Bحضوري

مجموعة  Aحضوري
مجموعة  Bعن بُعد

الثانً

مجموعة  Aعن بُعد

مجموعة  Aعن بُعد

مجموعة  Aعن بُعد
مجموعة  Bحضوري

ٌتم تدرٌس الطالبات غٌر الحاضرٌن بشكل متزامن بالتنسٌق مع إدارة المدرسة حسب الجدول المدرسً عبر المنصات المعتمدة
ٌتم اتباع جدول الحصص ونشر جمٌع التفاصٌل المتعلقة بجدول الفصل وسٌر التعلم فً الفصل الدراسً االفتراضً.

 أوقات الدوام :
المرحلة المتوسطة والثانوٌة (قسم البنات) .3:00 – 7:30

 تعليمات الحضور:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الحضور فً الوقت المحدد
لبس الكمامة – إبراز تطبٌق توكلنا
ً
تقوم المدرسة بإصدار بطاقة دخول وخروج (واحدة فقط مجانا) لكل طالبة
تلتزم الطالبة بإبرازالبطاقة عند دخولها  ،وٌمنع دخول الطالبة بدون هذه البطاقة.
على الطالبة وولً األمر الحرص على عدم فقدان بطاقة الدخول حٌث لن تتأكد المدرسة من هوٌة حامل البطاقة كائن من كان وفً
حالة فقدانها ٌرجى ابالغ إدارة المدرسة بسرعة لٌتم اصدار بطاقة أخرى ( تفرض رسوم اضافية على اإلصدار الثاني )
فً حال نسٌان الطالبة أو ولً األمر البطاقة ٌحق للمدرسة التأكد من هوٌة الطالبة
ٌمنع تصوٌر البطاقة أو تزوٌرها وٌتحمل ولً األمر كامل المسؤولٌة فً حال حدوث ذلك
ال تتحمل المدرسة أي مسؤولٌة فً حال مخالفة أحد النقاط السابق ذكرها

 تعليمات االنصراف:
 .1الحضور فً الوقت المحدد
ٌ .2لتزم ولً األمر ( األب  ،األم  ،حامل البطاقة) بإبراز البطاقة عند استالم الطالبـ/ـة.
ٌ .3منع خروج الطالب بدون هذه البطاقة.
 .4على ولً األمر الحرص على عدم فقدان بطاقة الخروج حٌث لن تتأكد المدرسة من هوٌة حامل البطاقة كائن من كان وفً حالة فقدانها
ٌرجى ابالغ إدارة المدرسة بسرعة لٌتم اصدار بطاقة أخرى ( تفرض رسوم اضافية على اإلصدار الثاني )
 .5فً حال رغبة ولً األمر بتفوٌض شخص اخر الستالم الطالبـ /ـة ٌجب اشعار المدرسة بذلك مع ضرورة تزوٌد المدرسة بصورة من
هوٌة الشخص المفوض.
 .6فً حال نسٌان ولً األمر البطاقة ٌحق للمدرسة التأكد من هوٌة ولً أمر الطالبـ/ـة .
ٌ .7منع تصوٌر البطاقة أو تزوٌرها وٌتحمل ولً األمر كامل المسؤولٌة فً حال حدوث ذلك .
 .8ال ٌسمح ألي طالبة بالخروج مع زمٌله لها أو أي قرٌب أو قرٌبة بدون خطاب رسمً ٌرسل إلدارة المدرسة.
 .9ال تتحمل المدرسة أي مسؤولٌة فً حال مخالفة أحد النقاط السابق ذكرها.
ٌ .01نتهً اإلشراف من قبل المدرسة على الطلبة المتأخرٌن الساعة الثالثة والنصف عصرا ً كما تخلً المدرسة مسؤولٌتها فً حال تأخر
الطالبة.
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ب -سياسة وقت األستراحة:
.1
.2
.3
.4
.5

لن ٌتم فتح مقصف المدرسة  ،لذا ٌرجى التأكد من أن ابنتك لدٌها ما ٌكفً من الطعام والماء لبقائهم فً المدرسة خالل فصولهم
الدراسٌة
التأكٌد على ابنتك بإحضار المستلزمات الخاصة بها (وجبة اإلفطار  ،زجاجة الماء  ،الوجبات الخفٌفة  ،معقمات الٌدٌن  ،الكمامة ،
المنادٌل) وعدم مشاركتها مع زمٌالتها.
ستكون االستراحة داخل الفصل
التأكٌد على ابنتك بالذهاب إلى دورات المٌاه لغسل الٌدٌن قبل تناول الفطور مع تحقٌق االحترازات الصحٌة
توجٌه ابنتك عند انهاء الوجبة بتنظٌف مكانها وغسل وتعقٌم ٌدٌها بعد األكل

ت -سياسة وقت الصالة:
.1
.2
.3
.4

إحضار ابنتك سجادة الصالة الخاصة بها
توجٌه ابنتك عند الذهاب للوضوء بالحفاظ على التباعد ولبس الكمامة
توجٌه ابنتك عند الذهاب للمصلى بالحفاظ على التباعد ولبس الكمامة واستخدام السجادة الخاصة بها وعدم مشاركتها
توجٌه ابنتك بعد االنتهاء من الصالة العودة إلى فصلها بانتظام بالحفاظ على التباعد ولبس الكمامة

ث -سياسة استخدام الجوال واحضار األجهزة اإللكترونية:
 .1غٌر مسموح للطالب والطالبات باستخدام الجوال خالل الٌوم الدراسً وستخضع الطالبة لعقوبة عند استخدامه
 .2تكون جمٌع الجواالت مغلقة بعد الدخول إلى المدرسة حتى آخر الحصة.
 .3ال ٌسمح إجراء المكالمات الخارجٌة أو تلقٌها إال فً حاالت الطوارئ  ،فً حالة الطوارئٌ :جب على الطالب طلب إذن من معلمـ/ـة المادة قبل
استخدام الجوال.

 .4سٌتم مصادرة األداة المذكورة وتسلٌمها إلى مكتب االنضباط أو مكتب مدٌرة المدرسة.
 .5سٌتم إعادة الجهاز المصادر إلى ولً األمر فً نهاٌة العام الدراسً.
 .6المدرسة لن تكون مسؤولة فً حالة الخسائر واألضرار التً لحقت بالجهاز.

ج -تعليمات هامة:
.1
.2
.3
.4

التأكٌد على ابنتك باحضار األدوات المكتبٌة الخاصة بها ( قلم – ممحاة – قلم الرصاص ......... -الخ) وعدم مشاركتها مع زمٌالتها.
إحضار أدوات الوقاٌة الشخصٌة الخاصة بها (الكمامة – معقم الٌدٌن – منادٌل – صابون)
إحضار الجهاز االلكترونً الخاص بها (الالب توب – االٌباد أو األجهزة المتاحة) والمستخدم فً الفصل الدراسً وعدم مشاركتها مع
زمٌالتها.
التقٌد بلبس الزي المدرسً (التوجه لشراء الزي المدرسً عند المسؤولة فً المدرسة)
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Guidelines in the Implementation of Face-to-face Classes
Based on the Instructions from the Ministry of Education:
A.

SCHOOL DAYS/ DISMISSAL/ATTENDANCE POLICY
The school gives utmost importance to students’ attendance. Frequent tardiness may
affect a student’s academic performance.
All students must be in their classroom – virtual or physical classrooms – before the
first period begins.
 Number of School Days
Since all the high school students are required to attend the face-to-face classes, they will be divided
into two groups to limit the number of students inside the classroom.
Each group will attend the face-to-face classes five days every two weeks.

Day
Week

SUN

MON

TUS

WED

THUR

1st

GROUP A F2F
GROUP B ONLINE

GROUP A ONLINE
GROUP B F2F

GROUP A F2F
GROUP B ONLINE

GROUP A ONLINE
GROUP B F2F

GROUP A F2F
GROUP B ONLINE

2nd

GROUP A ONLINE
GROUP B F2F

GROUP A F2F
GROUP B ONLINE

GROUP A ONLINE
GROUP B F2F

GROUP A F2F
GROUP B ONLINE

GROUP A ONLINE
GROUP B F2F

The students will attend both the face-to-face and online classes following the schedule of the group
where they belong.
The class schedule will be strictly followed. All the details regarding the class schedule and the conduct
of the in-person learning will be posted in the virtual classroom.

 Schedule of Classes:
GRADES 7-12 (Girls’ Section) 7:30 - 3:00

 Attendance Instructions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Attend classes on time.
Wear a mask at all times. Show Tawakalna before entering the campus.
The school will issue an attendance & dismissal card to each student.
This card will be presented by the student to enter the school, The student will not be allowed to
enter without the attendance card.
In case the attendance card gets lost, parents must notify the school administration right away
and request for another card (A fee will be charged for the second issuance.)
In the event that the student or guardian forgets the card, the school has the right to verify the
identity of the student.
Photocopying or reproducing the card is strictly prohibited.
The school assumes no responsibility in case of violation of one of the above mentioned points.
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 Dismissal Instructions:
1. Classes will be dismissed on time.
2. The attendance and dismissal card will be presented by the parents, guardians, or driver every time
the child is picked up.
3. The child will not be allowed to leave without the dismissal card.
4. In case the dismissal card gets lost, parents must notify the school administration right away and
request for another card (A fee will be charged for the second issuance.)
5. If the parents authorize another person to fetch the child, they must notify the school right away.
6. The school has the right to verify the identity of the person authorized to fetch the child.
7. Photocopying or reproducing the card is strictly prohibited.
8. It is not allowed for students to leave the school with any relative or friends without an official
letter sent to the school administration by the parents.
9. The school assumes no responsibility in case of violation of one of the above mentioned points.
10. After classes end, the supervision for students staying in school is up to 3:30 p.m. only, so parents
are advised to fetch their children on time.

B.

BREAK TIME POLICY:

1. The school canteen will not be opened, so please make sure that your children have enough food
and water for their stay in school during their face-to-face classes.
2. Please make sure that the students bring their own supplies (food, water bottle, hand sanitizer,
mask, tissues).
3. The break will be inside the classroom.
4. Students need to go the bathroom one at a time to wash their hands before eating.
5. Students clean their own table and wash and sanitize their hands after eating.

C.
1.
2.
3.
4.

PRAYER TIME POLICY:
Each student must bring their own prayer carpet.
Wear masks and observe physical distancing.
Sharing or borrowing of prayer carpet will not be allowed.
After completing the prayer, return to the classroom immediately. Wear masks and observe
physical distancing.

7

مدرسة الدرة العالمية
AL DURA INTERNATIONAL SCHOOL
D. MOBILE PHONES POLICIES
1. Students are not allowed to use mobile phones during school hours. If a student is caught using
mobile, it will be confiscated and surrendered to the Discipline Office or Principal’s Office.
2. The confiscated gadget will be returned to the parents at the end of the school year.
3. All mobiles are switched off after entering the school until the end of the classes.
4. If a student needs to make outside calls in case of emergency, he/she must ask permission from the
teacher.
5. The school will not be held responsible or accountable in case of loss or damage to the gadget.
6. Appropriate sanction will be given to those who will not follow the rules.

Other Important Instructions
1. All students must bring their own school materials – pens, pencils, eraser, board marker, paper, etc.
Sharing and borrowing from one another are strictly prohibited.
2. All students must bring their own personal health kits that consist of the following: masks, hand
sanitizer, wipes, soap. Sharing is strictly prohibited.
3. Electronic devices (laptop, iPad, tablets, or similar devices) for use in the classroom must not be
shared with classmates.
4. Students should wear the school uniforms if available. School uniforms can be bought from the
school store.
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