
Dear Parents, 

 

I am writing to inform you of the teaching arrangements in the Upper School for next week, 

in light of our move to online teaching and learning for the majority of the school. 

 

In order to maintain a high level of quality teaching and learning provision and to best 

support our examination year groups, we will be taking the following steps: 

 

Year 7 - Stay at home and attend lessons online. 

Year 8 - Stay at home and attend lessons online. 

Year 9 - Stay at home and attend lessons online. 

Year 10 - Stay at home and attend lessons online. 

Year 12 - Stay at home and attend lessons online. 

 

Y11 - COME TO SCHOOL FOR ALL LESSONS 

Y13 - COME TO SCHOOL FOR ALL LESSONS 

 

To facilitate access to online lessons, we request that all parents who would like to borrow 

laptops/chromebooks for their children complete the form, following this link: 

 

https://forms.gle/HbyHwTFHTSyhP7wy5 

 

If the form is not completed, there will be no device available to borrow. 

 

I am extremely disappointed that we have to take this course of action, but it is for the health, 

safety and wellbeing of our pupils.  

 

Please also note that the Relationships and Sex Education meeting that was scheduled for 

next week, is postponed until further notice as we avoid having large groups gathering at the 

school. Dr Hissah Altuwayjiri will communicate with all parents once a new date has been 

scheduled. Apologies for this postponement. 

 

I look forward to welcoming all pupils back after the half term break on MONDAY the 1st of 

NOVEMBER 2021 AT 8:30AM. 

 

 

Yours sincerely, 

 

Stuart McWilliams 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/HbyHwTFHTSyhP7wy5


 أولياء األمور الكرام،

 

لألسبوع المقبل ، في ضوء انتقالنا إلى التدريس والتعلم  الثانويةفي المدرسة  التعليمأكتب إليكم إلبالغكم بترتيبات 

 .عبر اإلنترنت لغالبية المدرسة

 

، سوف نتخذ  للمراحل الخاضعة لالختباراتمن أجل الحفاظ على مستوى عاٍل من جودة التدريس والتعليم 

 :الخطوات التالية

 

 .الدروس عبر اإلنترنت وحضورالمنزل  البقاء في – 7 المرحلة

 .الدروس عبر اإلنترنت وحضورالمنزل  البقاء في - 8 لةالمرح

 .الدروس عبر اإلنترنت وحضورالمنزل  البقاء في - 9 المرحلة

 .الدروس عبر اإلنترنت وحضورالمنزل  البقاء في - 10 المرحلة

 ..الدروس عبر اإلنترنت وحضورالمنزل  البقاء في - 12 المرحلة

 

 المدرسةحضور جميع الدروس في  – 11المرحلة 

 حضور جميع الدروس في المدرسة - 13المرحلة 

 

لتسهيل الوصول إلى الدروس عبر اإلنترنت ، نطلب من جميع اآلباء الذين يرغبون في استعارة أجهزة الكمبيوتر 

 :ألطفالهم إكمال النموذج ، باتباع هذا الرابط Chromebook المحمولة / أجهزة

 

https://forms.gle/HbyHwTFHTSyhP7wy5 

 

 لن يُسمح باستعارة جهاٍز محموٍل إذا لم يتم تعبئة النموذج المطلوب.

 

 . ألننا مضطرون إلى اتخاذ هذا اإلجراء ، ولكن هذا من أجل صحة طالبنا وسالمتهم  بالحزنأشعر 

 

الذي كان من المقرر عقده في األسبوع المقبل ، قد تم  ةالجنسي والتربيةيرجى أيًضا مالحظة أن اجتماع العالقات 

تأجيله حتى إشعار آخر حيث نتجنب تجمع مجموعات كبيرة في المدرسة. ستتواصل الدكتورة حصة التويجري 

 .تأجيلمع جميع أولياء األمور بمجرد تحديد موعد جديد. نعتذر عن هذا ال

 

الساعة  2021االثنين األول من نوفمبر نصف الفصل الدراسي يوم  عطلةأتطلع إلى الترحيب بجميع التالميذ بعد 

 .صباًحا 8:30

 

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 ستيوارت ماكويليامز

https://forms.gle/HbyHwTFHTSyhP7wy5

