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Term 2 - Back to School - Updates  تحديثات  -  العودة إلى املدرسة  -الفصل الثاني 
Dear Parents, 

Greetings from Royal American School! 

We hope you and your family are safe and healthy. 

Based on the circular No. 17 on 27th December, the school’s official 

working hours starting of Monday, 24th January, 2022 will be as follows: 

 

Gr1 to Gr12 

Monday to Thursday 

• 7:30am – 7:45am: Students reporting to school  

• 7:45am – 7:50am: Morning Assembly  

• 7:50am – 02:20pm: 7 teaching periods of 50 minutes with 2 breaks 

of 20 minutes each.  

Friday 

• 7:30am – 7:45am: Students reporting to school  

• 7:45am – 7:50am: Morning Assembly  

• 7:50am – 11:50am: 5 teaching periods of 45 minutes with one 

break of 20 minutes. 

KG Section: 

Monday to Thursday 

• 7:30am – 7:45am: Students reporting to school  

• 7:45am – 8:00am: Morning Assembly  

• 8:00am – 8:10am: Healthy routine (students will be guided to 

follow a daily health routine, i.e., washing hands and using sanitizer 

... etc.)  

• 8:10am – 02:20pm: 7 teaching periods of 45 minutes with 2 breaks 

of 30 minutes each.  

Friday 

• 7:30am – 7:45am: Students reporting to school  

• 7:45am – 8:00am: Morning Assembly  

• 8:00am – 8:10am: Healthy routine  

• 8:10am – 11:50am: 4 teaching periods of 45 minutes with one 

break of 30 minutes. 

NOTE: the same timings will be followed for both face to face and 

online students.  

School Buses: 

• The Bus assistant for your child's bus will be in contact with you 

shortly to agree on pick up and drop off times.  

• Please be on time for pick-ups to ensure your child does not miss 

the bus.  

 أولياء األمور األعزاء   

 األمريكية!   مدرسة رويالتحية طيبة من 

 بأمان وبصحة جيدة. م وعائلتك وا نأمل أن تكون

ديسمبر ، ستكون ساعات العمل الرسمية   27بتاريخ    17بناًء على التعميم رقم  

 على النحو التالي:  2022يناير  24للمدرسة اعتباًرا من يوم االثنين 

 

 :  الصفوف من األول إلى الثاني عشر 

 االثنين إلى الخميس:  

 حضور الطلبة إلى املدرسة صباًحا:  7:45 -صباًحا  7:30 •

 الصباحي  الطابور  صباًحا: 7:50 –صباًحا  7:45 •

دقيقة مع   50حصص تدريس مدة كل منها   7 مساًء:  02:20 - صباًحا  7:50 •

 دقيقة.  20استراحتين مدة كل منهما 

 الجمعة  

 حضور الطلبة إلى املدرسة صباًحا: 7:45 -صباًحا 7:30 •

 الصباحي  الطابور  صباًحا: 7:50 –صباًحا  7:45 •

دقيقة    45مدة كل منها  تدريس    حصص  5  صباًحا:  11:50  -صباًحا    7:50 •

   دقيقة. 20مع استراحة واحدة ملدة 

 قسم رياض األطفال:  

 االثنين إلى الخميس:  

 حضور الطلبة إلى املدرسة صباًحا:  7:45 -صباًحا  7:30 •

 الصباحي الطابور  صباًحا:  8:00 -صباًحا  7:45 •

صحي )سيتم إرشاد الطالب التباع الروتين ال صباًحا: 8:10 -صباًحا  8:00 •

 ... إلخ( املعقم روتين صحي يومي ، مثل غسل اليدين واستخدام 

دقيقة مع  45حصص تدريس مدة كل منها   7 مساًء:  02:20 - صباًحا  8:10 •

 دقيقة.  30استراحتين مدة كل منهما 

 الجمعة

 حضور الطلبة إلى املدرسة صباًحا:  7:45 -صباًحا  7:30 •

 الطابور الصباحي صباًحا:  8:00 -صباًحا  7:45 •

 الروتين الصحي صباًحا:  8:10 -صباًحا  8:00 •

مدتها    4  صباًحا:  11:50  -صباًحا    8:10 • تدريس  مع    45حصص  دقيقة 

 دقيقة.  30استراحة واحدة ملدة 

 لوجه   لجميع طلبةمالحظة: سيتم اتباع نفس املواعيد  
ً
نموذج التعلم  وجها

 ونموذج التعلم عن بعد 

 املواصالت املدرسية:  

الحافلة الخاص بطفلك على اتصال بك قريًبا لالتفاق تكون مشرفة س •

 على أوقات الركوب والتوصيل. 

 الحافلة. تفوتهفي الوقت املحدد للتأكد من أن طفلك لن  التواجديرجى  •

 

 



 
Private Cars: 

• Students coming by car, please be aware that the gate will now open 

at 7.30am. This is the case because staff now begin work at 7.30am 

in line with government guidance.  

• No early drop offs can be accepted as there will be no staff available 

to supervise your child.  

• Please be aware that any students coming to school by car needs to 

go home by car and students coming by bus should return home by 

bus.  

• We need all parents to follow this procedure for safeguarding, 

health and safety reasons 

Learning Model: 

• We would like to thank parents who have completed the survey to 

choosing distance learning or Face to Face. In case you did not yet 

complete the survey; please do so by clicking the below link.  

https://forms.office.com/r/wC665SPKJP  

• Students who were distance learning in term 1 will remain distance 

learning in term 2 until the school contacts you to say otherwise. 

Students who were in school in term 1 will remain in school for term 

2 unless you choose to move to distance learning 

• Changing from online to Face-to-Face model (after filling the 

concerned form) is subject to the availability of seats only. 

 

Ministry Books 

• On Monday 24th January 2022, the ministry books will be handed to 

Gr. 1-5 and Gr.12 students inside the classroom 

• Parents of Gr. 1-5 and Gr.12 online students who would like to 

receive the books on campus, can come to school on Wednesday 26th 

January and Thursday 27th January from 9am to 1:30pm, knowing 

that they must have AL Hoson Green pass with NEGATIVE PCR test 

result for no more than 96 hours.  

•  On Monday 31st January 2022, the ministry books will be handed to 

Gr. 6-11 students inside the classroom 

• Parents of Gr. 6-11online students who would like to receive the 

books on campus, can come to school on Wednesday 2nd February 

and Thursday 3rd February from 9am to 1:30pm, knowing that they 

must have AL Hoson Green pass with NEGATIVE PCR test result for 

no more than 96 hours. 

 

 

 

 

 

 السيارات الخاصة:  

القادمين بالسيارة ، يرجى العلم أن البوابة ستفتح اآلن في الساعة   الطلبة •

الحال ألن املوظفين يبد  7.30 ون العمل اآلن في الساعة ؤ صباًحا. هذا هو 

 صباًحا بما يتماش ى مع توجيهات الحكومة. 7.30

 مبكر  استقبال الطلبة   ناال يمكن •
ً
حيث لن يكون هناك موظفين متاحين   ا

 لإلشراف على طفلك. 

يرجى االنتباه إلى أن أي طالب يأتى إلى املدرسة بالسيارة يحتاج إلى العودة  •

إلى املنزل بالسيارة ويجب على الطلبة القادمين بالحافلة العودة إلى املنزل  

 بالحافلة.

بالصحة  نحن نحث جميع اآلباء التباع هذا اإلجراء ألسباب تتعلق  •

 والسالمة 

   نموذج التعلم:

نود أن نشكر أولياء األمور الذين أكملوا االستبيان الختيار التعلم عن بعد   •

 لوجه. في حال لم تكن قد أكملت االستبيان بعد ؛ الرجاء القيام  
ً
أو وجها

 بذلك عن طريق النقر فوق االرتباط أدناه. 

 https://forms.office.com/r/wC665SPKJP 

الفصل األول سيبقون   الطلبة •  في نموذج  الذين كانوا يتعلمون عن بعد في 

حتى تتصل بك املدرسة لتقول غير ذلك.    الثانيالتعلم عن بعد في الفصل  

ال  الطلبة في  املدرسة  في  كانوا  الدراس ي  الذين  في سيبقون      األول فصل 

 إال إذا اخترت االنتقال إلى التعلم عن بعد  الثانياملدرسة للفصل الدراس ي 

من   • بعد  منالتغيير  عن  التعلم  نموذج  وذج  املباشرإلى  ملء   التعلم  )بعد 

 ( يخضع لتوفر املقاعد فقط.املخصصالنموذج 

 

 كتب الوزارة: 

صفوف األول  ، سيتم تسليم كتب الوزارة إلى  2022يناير  24يوم االثنين  •

 داخل الفصل إلى الخامس والصف الثاني عشر

  ألولياء أمور طلبة  الصفوف األول إلى الخامس والصف الثاني عشر  يمكن •

و  بعد  عن  التعلم  نموذج  اختارو  في  لالالذين  يرغبون  الكتب   استالمذين 

  27والخميس  يناير 26الحضور إلى املدرسة يومي األربعاء  داخل املدرسة، 

مساًء ، مع العلم أنه يجب أن يكون    1:30صباًحا حتى    9من الساعة  يناير  

السلبية ملدة ال تزيد  PCRلديهم بطاقة الحصن الخضراء مع نتيجة اختبار 

 ساعة. 96عن 

صفوف  الوزارة إلى  سيتم تسليم كتب،  2022يناير  31يوم االثنين  •

 داخل الفصل   السادس  إلى الحادي عشر

اللذين   يمكن • عشر  الحادي  إلى  السادس  الصفوف  طلبة   أمور  ألولياء 

و  بعد  عن  التعلم  نموذج  في  لالاختارو  يرغبون  داخل  الكتب    استالمذين 

من  يناير  3والخميس  يناير 2الحضور إلى املدرسة يومي األربعاء  املدرسة، 

حتى    9الساعة   لديهم   1:30صباًحا  يكون  أن  يجب  أنه  العلم  مع   ، مساًء 

السلبية ملدة ال تزيد عن    PCRبطاقة الحصن الخضراء مع نتيجة اختبار  

 ساعة.  96

 

 

 

https://forms.office.com/r/wC665SPKJP
https://forms.office.com/r/wC665SPKJP


 
Parent-Teacher Meeting 

As part of our reporting process on student's academic and behaviour 

progress, and to provide necessary support and feedback to enhance their 

performance, the 2nd virtual PTM for Term2  1  is planned for the 1st week 

of February, immediately after school hours. A PTM reservation form will 

be sent in advance. 

 

Post Lesson Assessment (1):  

On order to allow teachers the necessary time to support your child's 

learning and allow your child to catch up on any lost learning. The school 

has decided to postpone the PLA1 to start on 31st January 2022. Schedule 

and instruction will be shared soon.  

 

Grade 5 new Class list:  

As per ADEK Compliance report received on December 2021, ADEK has 

instructed us to segregate female and male students starting from grade 5. 

Accordingly, all girls will be located in Grade 5D. Boys of Grade 5D will be 

distributed to the other sections. The new sections will be as follows:  

• Grade 5A: Boys section  

• Grade 5B: Boys Section  

• Grade 5C: Boys Section  

• Grade 5D: Girls Section  

 اجتماع أولياء أألمور 

األكاديمي والسلوكي كج التقدم  بنا حول  الخاصة  التقارير  إعداد  زء من عملية 

التخطيط   للطلبة تم   ، أدائهم  لتعزيز  الفعل  وردود  الالزم  الدعم  ولتوفير   ،

املعلمين    الثاني  فتراض ياال جتماع  لال  مع  األمور  ا   ألولياء  الدراس ي خالل  لفصل 

املدرس ي.   مباشرة   فبرايرشهر  من    األول ، في األسبوع    الثاني الدوام  بعد ساعات 

.   املوعد سيتم إرسال نموذج حجز
ً
 مسبقا

 

 (:1تقييم ما بعد الدرس )اختبارات 

لطفلك   والسماح  طفلك  تعلم  لدعم  للمعلمين  الالزم  الوقت  إتاحة  أجل  من 

في   لتبدأ   الشهريةاالمتحانات  بتعويض ما فقده من تعلم. قررت املدرسة تأجيل  

 . سيتم مشاركة الجدول والتعليمات قريًبا. 2022يناير  31

 

 

 :ةئم الصف الخامس الجديدواق

 2021وفًقا لتقرير االمتثال لدائرة التعليم واملعرفة الذي تم استالمه في ديسمبر 

من  بدًءا  والطالبات  الطالب  بين  الفصل  إلى  واملعرفة  التعليم  دائرة  وجهتنا   ،

جميع   وضع  سيتم   ، عليه  وبناًء  الخامس.  الخامس  الصف  الصف  في طالبات 

كما  دالشعبة) توزيع  (  الخامس    طالب سيتم  األخرى.   الشعبعلى    ( د)الصف 

 الجديدة على النحو التالي:  الشعبستكون 

 بنين  : A • الصف الخامس

 بنين   :  B • الصف الخامس

 : بنبن  C• الصف الخامس 

 : بنات  Dس • الصف الخام

Communication                                                                                                                                                                                                                        التواصل مع املدرسة 

You may connect with school using below email.                                                                                   التواصل مع املدرسة باستخدام البريد اإللكتروني أدناه. م يمكنك  

Section Email 

Academic Coordinator  Rasha.Hassan@Royalschool.ae  

KG1 & KG 2 Saadeya.safeen@royalschool.ae 

Gr1 & Gr2 Homeroom teachers 

Gr3 & Gr4 Dina.alqadi@royalschool.ae 

Gr 5-7 Girls dalal.alhamwi@royalschool.ae  

Gr8-12 Girls ebaa.lazkani@royalschool.ae 

Gr5-12 Boys ahmedashraf@royalschool.ae 

School Nurse 
s.nurse@royalschool.ae 

0509948967  

IT Support 
IT@royalschool.ae  

0522724575 

Transportation osh@royalschool.ae 

School Email Info@royalschool.ae  
Be safe, Be Health, Be Happy! 

 

Kind regards, 

School Administration 

  !
َ
 إبق آمنا، حافظ على صحتك، كن سعيدا

 

 مع أطيب التحيات  

   إدارة املدرسة

 

 

mailto:Hassan@Royalschool.ae
mailto:Saadeya.safeen@royalschool.ae
mailto:Dina.alqadi@royalschool.ae
mailto:dalal.alhamwi@royalschool.ae
mailto:ebaa.lazkani@royalschool.ae
mailto:ahmedashraf@royalschool.ae
mailto:s.nurse@royalschool.ae
mailto:IT@royalschool.ae
mailto:osh@royalschool.ae
mailto:Info@royalschool.ae

