Ref: P/16/031221

Date: December 3, 2021

Title: COVID19 Students Vaccination Drive

Dear Parents,
Greetings from Royal American School!
In response to the high demand, we are happy to inform
you that ADEK are arranging a Covid-19 Vaccination
Drive in partnership with the Department of Health
(DOH), Abu Dhabi Public Health Center and SEHA. The
first round of vaccinations is planned for 5-9
December to make use of the pre-winter break period
and will be followed by a second round of vaccinations in
January after the break.

 حملة تطعيم الطلبة ضد فايروس كورونا المستجد:الموضوع
COVID-19
األفاضل
أولياء األمور
!تحية طيبة من مدرسة رويال األمريكية الخاصة
 يسعدنا إعالمكم أن دائرة التعليم والمعرفة،استجابة لرغبة أولياء األمور
قامت بالتنسيق مع دائرة الصحة – أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة
 في19-العامة وشركة ’صحة‘ لتوفير التطعيم ضد فيروس كوفيد
، كما هو مبين أدناه،مراكز تطعيم محددة حسب الفئة العمرية للطلبة
 ديسمبر أي9-5 وقد تقرر أن تبدأ حملة التطعيمات خالل الفترة ما بين
.  على أن تستأنف في يناير المقبل،قبل عطلة الشتاء
:ً عا ًما فما فوق حصرا12 للطلبة بعمر

For students ages 12+ only:
Date: 5 December 2021
Timing: 10:00 am - 06:00 pm
Drive-Thru Center: SEHA Drive-Through
Screening Center - Al Wathba
Location:
https://goo.gl/maps/RC7Dttt3yfwtyzBV30

For all students:
Date: 5-9 December 2021
Timing: 8:00 am - 8:00 pm
Vaccination Center: SEHA COVID-19
Vaccination Center – Mina Zayed Abu Dhabi
Location:
https://goo.gl/maps/Nfcjcxa27LdAPFfAA

2021  ديسمبر5  األحد:التاريخ
 مسا ًء6:00 - ً  صباحا10:00 :مواعيد العمل
 الوثبة-  مركز صحة للمسح من المركبة:مركز التطعيم
:الموقع
https://goo.gl/maps/RC7Dttt3yfwtyzBV30
:لجميع الطلبة
2021  ديسمبر9-5 :التاريخ
 مسا ًء8:00 - ً  صباحا8:00 :مواعيد العمل
 – ميناء19- مركز صحة لتطعيم كوفيد:مركز التطعيم
 أبوظبي- زايد
:الموقع
https://goo.gl/maps/Nfcjcxa27LdAPFfAA

Kindly note that parents must directly identify themselves
to the officials upon arrival and share the school eSIS
number (9312) to enjoy a quick vaccination process.
They should inform the team on site they have students
and are sent by ADEK for the vaccination drive.

ت م التعميم على مراكز التطعيم المذكورة أعاله بتوفير التسهيالت
الالزمة لضمان حصول أولياء األمور والطلبة على تجربة تطعيم سهلة
) مع الموظف9312(  يرجى مشاركة رمز المدرسة، لذلك.وميسرة
المسؤول عن تسجيل الدخول في المركز والتعريف بأنهم من ضمن
الطلبة الذين اختاروا المشاركة في حملة التطعيم التي تنظمها دائرة
.أبوظبي-التعليم والمعرفة بالتنسيق مع دائرة الصحة

Parents should be aware of important guiding points
prior to their visit.

يرجى االطالع على متطلبات واشتراطات الحصول على التطعيم قبل
.الحصول على التطعيم
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إدارة المدرسة

