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Monday 1st March 2021 

 

Dear Parents 

I hope that you and your family have kept well during this lockdown.  I have been saddened to 

receive reports of various members of our community who have lost members of their family during 

this time due to covid-19.  We continue to pray for them during this difficult and challenging 

situation.  We have also received the news from the Prime Minister about the reopening of schools 

which is a most welcome step.  I set out our response to this below.  We will be abiding by the 

advice and instructions issued by the UK Government, including the arrangements for testing staff 

and Upper School pupils 

Primary School 

All Primary pupils should return to school on Monday 8th March 2021 at the usual time – gates open 

at 8.30am.  Pupils and those with them should remember to stand 2 meters apart as they wait and 

as they come into school.  We will undertake our usual pre-entry temperature tests and pupils 

should enter via the different routes as they did previously.  Collection at the end of the day will also 

operate as before from the playgrounds in front of the relevant classroom windows.  Please ensure 

that you wear a mask when you come on site at this time.  All other visits to the Academy are 

restricted and your first contact should be by telephone or email. 

Upper School 

The return of our Upper School pupils needs to be staggered in order to allow for the testing of 

pupils.  These will take place on Monday 8th and Tuesday 9th March as follows: 

● Monday 8th March: Years 7, 8, 9 and 13 return to school and also undertake their first Covid-

19 test (these tests will be repeated on Thursday 11th March and on Monday 15th March at 

school – thereafter pupils will undertake these tests at home) 

● Tuesday 9th March: Years 10, 11 and 12 also return to school and undertake their first Covid-

19 test (these tests will be repeated on Friday 12th March and Tuesday 16th March at school - 

thereafter pupils will undertake these tests at home) 

We will send out a separate letter explaining how the testing at home arrangements will operate 

and how we will record such tests and their outcomes as of Tuesday 16th March.   

Other safety measures 

In order to maintain the excellent record achieved by all members of the Academy in terms of our 

Covid-19 infection rates so far we are implementing the Government’s testing regime as mentioned 

above but we must all continue to observe other measures: 

1. When arriving at school and during the school day observe social distancing rules – with a 

separation of 2 meters 

2. Have your temperature checked on arrival 

3. Use the hand sanitiser on arrival and during the school day 

4. Wash your hands regularly throughout the day
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5. All Upper School pupils and all staff will wear masks while in public areas (corridors etc.) 

6. All Upper School pupils and staff will wear masks during lessons 

7. If you bring packed lunch do so in a disposable container - no lunch boxes should be used 

8. All members of our community (pupils, staff and parents) MUST continue to observe the 

social distancing and hygiene rules which apply in our lives outside school (and this includes 

the rule regarding testing and self-isolation if you have a positive or suspected Covid-19 

contact) 

9. Inform the Academy immediately if you have a positive test for Covid-19 or are a contact to 

a positive Covid-19 test and then follow the Government guidance on testing and isolation 

(10 days) 

In summary, we look forward to welcoming all Primary pupils and those in Years 7, 8, 9 and 13 back 

to the Academy on Monday 8th March.  They will be joined by pupils in Years 10.11 and 12 on 

Tuesday 9th March.  Thereafter, all pupils should come to the Academy as usual and settle back into 

their school-time routines.  It is our intention to give all pupils as normal a school day as possible 

during the last three weeks of the term.  As well as delivering the expected curriculum for this time, 

Staff will also be assessing your children to establish whether any gaps have developed in their 

learning.  Such information will be swiftly fed into our plans to ensure that such gaps are addressed 

in the balance of the academic year. 

Please note that our advice for parents overseas remains the same as it has since the beginning of 

pandemic in 2020: if your child is absent from the Academy (and the UK) for longer than four weeks 

then they should be enrolled in a local school.  Although your child may have been able to access the 

learning online during recent weeks this will, I am afraid, come to an end as of 8th March.   

This has been a difficult and challenging time for all members of the King Fahad Academy family.  For 

some there has been bereavement. For some there has been severe interruption to their routines.  

For all there has been an expectation of doing things differently.  It is to the credit of our pupils, their 

teachers and parents that this journey has been accomplished so successfully.  We will build on this 

success as the pupils return and do all within our power to ensure that the journey of learning and 

development continues. 

Yours sincerely 

 

Dr Tahani Aljafari 

Director General 
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 أولياء األمور األعزاء،

 

ي سماع األخبار المؤسفة عن فقدان عدد من أفراد وأرسكم بخير وبتكونوا  آمل أن
ة. أحزنن  ة اإلغالق األخير

صحة جيدة خالل فير

ي مصابهم. 
 
 مجتمع األكاديمية ألفراد من أرسهم بسبب وباء كورونا، نسأل هللا عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم أهلهم الصير ف

ي ستتبعها مرحب بها للغاية.  يس الوزراء حول إعادة فتح المدارس وهي خطوةرئ أعلن عنها  أخبار كما تلقينا 
تجدون أدناه الخطوات النر

ة تيبات األكاديمية كاستجابة للمستجدات األخير ي ذلك الير
 
م بالنصائح والتعليمات الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة ، بما ف . سنلير 

 قسم الثانوية. صة بفحص الموظفير  وتالميذ الخا

 

  ةقسم االبتدائي

ي الوقت المعتاد لبدء الدوام المدرسي  2021مارس  8المدرسة يوم اإلثنير  العودة إىل  ةقسم االبتدائيجميع تالميذ  يجب عىل
 
 –وف

ي تمام الساعة 
 
فتح بوابات األكاديمية ف

ُ
.  8:30حيث ت

ً
ام بالتباعد االجتماعي )مسافمن معهم يجب أن يتذكر التالميذ و صباحا ة االلير 

ان( قبل الدخول ويجب عىل التالميذ الدخول عير  كالمعتاد درجة الحرارة  يتم قياس م وعند دخولهم المدرسة. سأثناء انتظاره مير

ا. المختلفة   البوابات
ً
ي نهاية اليومأما بالنسبة إىل وقت انرصاف التالميذ كما فعلوا سابق

، فسنتبع اإلجراءات السابقة نفسها، حيث  ف 

عند القدوم إىل  كمامة. يرجر التأكد من ارتداء  الذي ينتمي إليه التلميذ صل الدراسي من ساحة اللعب المقابلة للف ينرصف التالميذ 

ي التواصل معنا ويجب محددة اديمية . جميع الزيارات األخرى لألكاألكاديمية
ون  يد اإللكير  عير الهاتف أو الير

ا
 . أول

 

 قسم الثانوية 

ي يومي . سلتالميذنا   وباء كورونا القيام بفحص من أجل تدريجية  قسم الثانوية تكون عودة تالميذ  يجب أن
 نقوم بإجراء الفحص ف 

 :مارس عىل النحو التاىلي من  9والثالثاء  8االثنير  

  ن وس. إىل المدرسة وإجراء أول  13و  9و  8و  7 عودة صفوف مارس:  8اإلثني   الفحص)سيتم إعادة فحص للفير

ي ا 15وم االثنير  مارس وي 11يوم الخميس 
ي  تالميذ الفحوصاتوبعد ذلك سيجري ال -لمدرسة مارس ف 

 (منازلهمف 

  ا إىل المدرسة وإجراء أول  12و  11و  10صفوف  عودة مارس:  9الثالثاء
ً
وس. )أيض سيتم إعادة فحص للفير

ي المدرسة  16مارس والثالثاء  12يوم الجمعة  الفحص
ي  صاتالفحو  التالميذ وبعد ذلك سيجري  -مارس ف 

ف 

 منازلهم(

ي وقٍت الحقسن
ح كيفية عمل  تواصل معكم  ف  وس لشر ل وكيف فحص الفير ي المي  

ونتائجها اعتباًرا الفحوصات سنقوم بتسجيل ف 

 .مارس 16من يوم الثالثاء 

 

 تدابي  السالمة األخرى

لدينا حنر اآلن،  وباء كورونابيما يتعلق بمعدالت اإلصابة األكاديمية ف أفراد من أجل الحفاظ عىل السجل الممتاز الذي حققه جميع 

ي مراعاة التدابير األخرى الفحصنظام  يقطبسنحرص عىل ت
 :الحكومي كما هو مذكور أعاله ولكن يجب علينا جميًعا االستمرار ف 

ان  مسافة – االجتماعي عند الوصول إىل المدرسة وأثناء اليوم الدراسي ، يجب مراعاة قواعد التباعد  .1  مير

 افحص درجة حرارتك عند الوصول .2

 استخدم معقم اليدين عند الوصول وأثناء اليوم الدراسي  .3

اغسل يديك بانتظام طوال اليوم .4
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ي األماكن العامة )الممرات وما  تواجدهمأثناء  الكمامات ارتداء الموظفير  وجميع قسم الثانوية  تالميذ جميع  يجب عىل .5
 
ف

 .إىل ذلك(

 أثناء الدروس الكماماتوالموظفير   تالميذ قسم الثانويةيرتدي جميع  .6

ت غداء  .7 لإذا أحرص  ي المي  
 
ه ف ي  سبق تحضير

 
 – ما بعد االنتهاء من الوجبةيمكن التخلص منهأو كيس  علبةفافعل ذلك ف

ي 
 المتكررة االستخدام استخدام صناديق الغداء عدم ينبغ 

ي مراعاة قواعد التباعد  .8
 
والنظافة  االجتماعي يجب عىل جميع أفراد مجتمعنا )التالميذ والموظفون وأولياء األمور( االستمرار ف

ي 
 
ي تنطبق ف

ي إذا كان بالفحصهذا يشمل القاعدة المتعلقة ) حياتنا خارج المدرسةالنر
إيجابية حصك فنتيجة ت والعزل الذانر

 احتمال االتصال المبارسر  بمصاب(أو 

بشخص مصاب وكانت نتيجة فحصه أو كنت عىل اتصال  ةإيجابي ت نتيجة فحصكلغ األكاديمية عىل الفور إذا كانأب .9

 أيام( 10والعزل ) الفحصثم اتبع اإلرشادات الحكومية بشأن  إيجابية. 

حيب بجميع باختصار  مارس.  8إىل األكاديمية يوم االثنير   13و  9و  8و  7االبتدائية وتالميذ الصفوف المرحلة  تالميذ ، نتطلع إىل الير

، يجب عىل جميع التالميذ القدوم إىل األكاديمية كالمعتاد مارس. بعد ذلك 9يوم الثالثاء  12و  11 10صفوف  تالميذ سينضم إليهم 

م المدرسي  روتير  الوالعودة إىل  ي  توفير . نعير 
 
.  حياة مدرسية طبيعية ف ة من الفصل الدراسي قدر اإلمكان خالل األسابيع الثالثة األخير

ا بتقييم أطفالك لتحديد تقديم المنهج المتوقع لهذا الوقتباإلضافة إىل 
ً
ي  ما إذا كانت هناك فجوات ، سيقوم الموظفون أيض

 
ف

ي خططنا لضمان معالج تعلمهم. سيتم إدخال هذه المعلومات
 
 تها. بشعة ف

ي  ألولياء األمور أن نصيحتنا بمالحظة اليرجر 
ي عام البلد خارج ف 

: إذا تغيب طفلك عن األكاديمية 2020ال تزال كما هي منذ بداية الوباء ف 

ي مدرسة محلية. عىل  تحدة( لمدة تزيد عن أربعة أسابيع،)والمملكة الم
خالل  عن بعد طفلك تعلم الرغم من فيجب تسجيله ف 

ة، إال أن  . 2021 مارس 8اعتباًرا من نتهي سي بعد  التعلم عن األسابيع األخير

هم  ي بعض األرس وغير
فرض وباء كورونا العديد من التحديات عىل جميع أفراد مجتمع األكاديمية؛ حيث كانت هناك حاالت وفاة ف 

ي حياتهم
ة ف  ات كبير  من تغيير

ي  . عان 
ةهذه نجاح  يعود الفضل ف  معلميهم وأولياء و  تالميذنا التعلمية إىل تالميذنا  المرحلة من مسير

ي عىل هذا النجاح مع عودة التالميذ ونبذل قصارى جهدنا ل
 .رضمان استمرار رحلة التعلم والتطو أمورهم. سنبن 

 

ام  تفضلوا بقبول فائق االحير

 

 

ي د/ 
 الجعفري بنت عبدالرحمن تهان 

 

 المدير العام

 


