
Ref: P/20/21-1-22 

 

 

Date: January 21, 2022 

Important Updates!  !تحديثات هامة 

Title: Back to School healthy Instructions  التعليمات الصحية للعودة اآلمنة للمدارسلموضوع: ا 
Dear Parents, 
Greetings from Royal American School! 
 
Please be aware of the following to guarantee a safe and healthy 
back to school procedure, as per the most recent ADEK 
instructions. 
 

➢ Reminder: Physical return to school will come into effect 

as follows: 

Starting 24th January: KG1 to Grade 5 and Grade 12 

Starting 31 January: All students KG-12 

➢ Parents who chose Distance Learning Approach in the past 

and preferring to transfer to Face to Face will be 

allocated seats upon availability. 

➢ Parents will reserve the right to continue distance learning 

and switch to physical learning until 31 January 2022. 

 

First Entry Requirements: 

➢ All Students returning physically to school must have a 

printed copy of a valid 96-hour negative PCR test on 

their first day back at school.  

(NO PRINTED NEGATIVE PCR, NO ENTRY) 

➢ Bus Students should present and provide a copy of a valid 

96-hour negative PCR test to the bus supervisor. 

(NO PRINTED NEGATIVE PCR, NO BUS ENTRY) 

➢ Students aged 16+ must present a green pass on AlHosn 

App as an additional entry requirement 

➢ Students who travelled during winter break or past Distance 

Learning weeks, are kindly requested to fill travel 

declaration form by filling the following form: 

https://forms.office.com/r/tPArkqpjW0  

➢ The first-entry PCR testing will be provided for free for all 

students at any private or public clinic, hospitals, and 

medical centers. (Emirates ID or passport # is required) 

➢ We advise students who will physically go back to school to 

do tests on the following days to avoid delay in receiving 

the results:  

- Students returning 24th Jan. 2022: do the test on dates 

20-22 January. 

- Students returning 31st Jan. 2022: do the test on dates 

27-29 January. 

 أولياء األمور       األفاضل
 تحية طيبة من مدرسة رويال األمريكية الخاصة! 

 
أثناء عودتهم إىل المدرسة، يرجى  لضمان صحة طالبنا وسالمتهم وعافيتهم  

 اتباع التعليمات التالية والصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة. 
 
 
التالية حسب   : تذكي   ▪ الصفوف  ي 

ف  المدرسة  إىل  الطلبة  عودة  سيكون 
 : ي
 اآلت 
صف  الصفوف الروضة حت  الخامس و   : 2022يناير    24  بداية من تاري    خ  ▪

 . ي عشر
 الثات 
  12جميع الصفوف من الروضة حت  : 2022يناير  31 بداية من تاري    خ ▪

ي بداية العام ويفضلون   أولياء ▪
األمور الذين اختاروا نهج التعلم عن ٌبعد ف 

  المقاعد   عىل  االنتقال إىل النظام الحضوري، سيتم الموافقة عىل الطلب بناء
ي الصفوف المتوفرة
 
 ف

ُبعد  ▪ )عن  التعلم  ي  نهجى بي    التحويل  األمور  ألولياء  ي   يمكن 
ف  وحضوري 

 2022يناير  31المدرسة( حت  تاري    خ  
 
 

 متطلبات الدخول األول للمدرسة: 
نسخة مطبوعة من العائدين إىل المدرسة  الطلبةجميع   ُيحض  يجب أن  ▪

ي صالح لمدة  PCRاختبار  ي اليوم األول  96سلب 
 
 لدخولهم منساعة ف

 . إىل المدرسة
من نتيجة فحص  ةمطبوع نسخة لم يقدم ن يتم إدخال أي طالب)ل ▪

ي   (سلب 
نسخة مطبوعة من ز وتقديم يجب عىل جميع طلبة الباصات إبرا ▪

ي صالح لمدة  PCRاختبار  فة الحافلة.  ساعة 96سلب   لمشر
أخض    مرور عاًما تقديم   16الذين تزيد أعمارهم عن   الطلبةجب عىل ي ▪

ي 
ط دخول إضاف   . عىل تطبيق الحصن كشر

ة اخالل العطلة الشتوية أو  الذين سافروا  طلبةلل ▪ ، عد لتعلم عن بُ أثناء فت 
:  الرابطعن طريق  نموذج إقرار السفرملء  يجب التاىلي

https://forms.office.com/r/tPArkqpjW0   
ي أي عيادة  PCRسيتم توفت  اختبار  ▪

ا لجميع الطالب ف 
ً
ألول مرة مجان

 يةهوية اإلمارات رقم ال)مطلوب خاصة أو عامة ومستشفيات ومراكز طبية. 
 جواز السفر( رقم أو 
ي األيام  مسحة األنفجراء إالذين سيعودون إىل المدرسة  الطلبةننصح  ▪

ف 
ي النتائج: 

ي تلق 
 التالية لتجنب التأخت  ف 

: عمل  2022يناير   24بتاري    خ  إىل المدرسة العائدين الطلبة -

 يناير.  22-20الفحص بتواري    خ  

: عمل  2022يناير   31بتاري    خ إىل المدرسة العائدين  الطلبة -

 يناير.  29-27الفحص بتواري    خ  
 

https://forms.office.com/r/tPArkqpjW0
https://forms.office.com/r/tPArkqpjW0
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After the first entry: 

➢ All students will be required to maintain a valid 14-day 

negative PCR test after the first entry; however, the 

school will supply a free in-school PCR testing in 

coordination with SEHA starting from 31st January 

(every two weeks) 

➢ All students must update their vaccination status by filling 

below link: https://forms.office.com/r/LXDHXBeyiT  

 

➢ All required forms must be filled no later than 5:00 PM on 

Sunday 23rd January 2022  

 

 

 
School Administration 

 
 
 
 
 
 

 بعد الدخول األول للمدرسة: 
ي صالح لمدة  PCR اختبار  المحافظة عىل الطلبةجميع يجب عىل  ▪ سلتى

  PCRستوفر المدرسة اختبار و ؛ للمدرسةاألول  الدخوليوًما بعد  14
ي داخل المدرسة 

)كل  يناير  31بدًءا من بالتنسيق مع صحة مجات 
)    أسبوعي  

تحديث حالة التطعيم الخاصة بهم عن طريق   الطلبةجب عىل جميع ي ▪
 ملء الرابط أدناه: 

 https://forms.office.com/r/LXDHXBeyiT   
 
ي موعد أقصاه يجب ملء جميع النماذج المطلوبة  ▪

 
مساًء يوم  5:00ف

 2022يناير   23األحد 
 
 
 
 
 
 

 المدرسة إدارة 
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