طفل من السعال والتهاب الحلق .هل يتوجب عليه /عليها الذهاب إىل المدرسة؟
يعان
ي
ي
يجب إنفاذ وتفعيل سياسة "البقاء زف ز ز
ز
المدرس
العمل
فريق
أو
المعلمي
أو
للطلبة
بالنسبة
وذلك
باإلعياء"،
الشعور
حال
ل
المن
ي
ي
الذين يظهر عليهم أعراض مرضية .ففنوس كورونا المستجد يؤثر بأشكال مختلفة عىل األشخاص ويتسبب ز يف حدوث أعراض
متباينة .وتتضمن أعراضه الشائعة :الحىم ،والسعال الجاف ،واإلجهاد .وعىل الطلبة الذين تظهر عليهم األعراض المرضية أن يبقوا
زف ز ز
ز
يتعي عليهم استشارة طبيب.
المنل ،وذلك لسالمتهم وسالمة اآلخرين ،كما
ي
اس؟
هل سيكون عل الطلبة إجراء اختبار فحص ر
فيوس كورونا المستجد قبل بدء العام الدر ي
ز
ينبغ عىل الطلبة إجراء اختبار فحص فنوس كورونا المستجد قبل العودة مرة أخرى
لقد أوضحت اإلرشادات الحالية أنه ال ي
المدراس.
بفيوس كورونا المستجد من الممكن أن تكون قد خالطت
ما هو اإلجراء المتبع إلبالغ أولياء األمور بوجود حالة إصابة مؤكدة ر
أطفالهم؟
ز يف حال وجود حالة إصابة مؤكدة بفنوس كورونا المستجد ومن المحتمل أن تكون قد خالطت األطفال ،سيتسلم أولياء األمور
رسالة نصية قصنة إلبالغهم ز
بضورة عدم حضور طفلهم إىل المدرسة ،وأن عليه البدء زف الخضوع إىل الحجر ز ز
المن يىل لمدة قدرها
ي
ً 14
يوما .وبعد ذلك سيقوم فريق عمل قسم االستقبال لدينا بالمتابعة مع المزيد من المعلومات خالل  24ساعة ز
لنويد العائالت
بالمزيد من اإلرشادات والتوجيهات.
والتطهي؟
هل يتطلب وجود حالة إيجابية لإلصابة غلق المدرسة ألجل التعقيم
ر
ز
فف حالة وجود حالة وحيدة إيجابية لإلصابة بفنوس كورونا المستجد ،ستقوم فرق النظافة المعززة لدينا بتعقيم وتطهن
ال ،ي
ز
وف حال وجود ر
أكن من حالة إيجابية
وتنظيف المدرسة بشكل كامل وبصفة مستمرة مما يمكننا من اإلبقاء عىل فتح المدرسة .ي
ز
لإلصابة خالل فنة زمنية قصنة ،ستعمل المدرسة عن كثب مع الهيئات ذات الصلة ألجل النظر يف الحاجة إىل احتمالية غلق
المدرسة.
كيف سنقوم بإخبار المدرسة بأن هناك طالب سيتغيب عن الحضور؟
ً
ً
ً
يجب اإلبالغ عن كافة حاالت الغياب العادية وفقا إلجراءات المدرسة العامة عن طريق أرسل بريدا إلكنونيا إىل مدرس الفصل أو
ز
وف حال غياب الطلبة عن المدرسة بسبب الخضوع إىل الحجر ز ز
المن يىل،
مكتب استقبال المدرسة من قبل 07:00صباحا) .ي
فستحتفظ المدرسة بسجالت واضحة عن تواري خ بداية ونهاية فنة الغياب عن المدرسة.
فيوس كورونا المستجد) ،هل يمكنه
يف حال تغيب
طفل عن المدرسة (عل سبيل المثال :بسبب إصابته بيلة برد وليس ر
ي
الحصول عل التعلم عن بعد عي ر
اإلنينت لذلك اليوم /تلك األيام؟
ر
حال تغيب أي طالب عن المدرسة بسبب اإلعياء ،لمدة قصنة ،لن ينضم إىل مجموعات التعلم عن بعد .ونحن سندير وننظم
ً
حاالت الغياب الراجعة إىل اإلعياء (بخالف فنوس كورونا المستجد) وفقا لسياستنا الحالية .ويجب عىل الطلبة أخذ قسط من
زز
بالمنل حت يسندوا عافيتهم .وإذا تم تمديد مدة الغياب ،وكانوا الطلبة بصحة جيدة تسمح لهم
الراحة والخضوع للعالج
ز
بالمشاركة يف الحصص الدراسية ،سنقوم بعمل النتيبات الخاصة بنقل الطلبة وتحويلهم إىل برنامج التعلم عن بعد .وسنتواصل مع
ز
العائالت بشكل منفرد يف مثل هذه الظروف.
المجء إىل المدرسة كجزء من العملية التعريفية؟
هل يحتاج الطلبة الذي يتلقون تعليمهم عن بعد إىل ر ي
ز
ز
ز
ال .رفننامج التعلم عن بعد مخصص لدعم الطلبة الر ز
اغبي ز يف البقاء والتعلم بالمنل .ولن يحض الطلبة أصحاب خيار التعلم عن
المدرس.
بعد الدروس أو أي جزء من العملية التعريفية الخاصة بهم بالحرم
ي

االجتماع؟
كيف ستضمنون إبقاء وحفاظ الطلبة عل التباعد
ي
االجتماع .وسيقوم المعلمون بتعليم الطلبة وتذكنهم
لقد وضعنا عالمات عىل األرضيات والجدران لتذكن الطلبة بقواعد التباعد
ي
ً
االجتماع .ونحن ندرك أن
االجتماع ز يف الحصص الدراسية .وسيتم وضع الموارد بالفصول وفقا إلرشادات التباعد
بالتباعد
ي
ي
األطفال الصغار سيتخذون بعض الوقت يك يعتادوا عىل الوفاء بهذه التوقعات ،وأن هذا األمر يجب أن يتم إيصاله لهم بطريقة
مرحة وإيجابية وداعمة.
ه "الفقاعة"؟
ما ي
ز
ُ
ه مجموعة من الطلبة يف الروضة  1أو الروضة  2أو الصف األول ،حيث سيقسم الطلبة إىل مجموعات يكون الحد
"الفقاعة" ي
ً
األساس .وهذا األمر سيقلل من مخاطر
األقىص لعدد الطلبة بها  10طالب .وسيبف هؤالء الطلبة معا طوال اليوم مع فريق العمل
ي
تنقل األطفال الصغار الذين قد يجدوا صعوبة ز يف االمتثال إىل التدابن الوقائية المطبقة.
ر
الت يجب عل طالبها ارتداء الكمامة؟
ما ي
ه الصفوف ي
ر
طت موثق بعدم ارتداءها.
إعفاء
لديهم
يكن
لم
ما
الكمامة،
ارتداء
أكن
أو
سنوات
6
عمرهم
البالغ
الطلبة
كل
عىل
يجب
ري
دعم بشأن هذا األمر؟
ولكنت أريده أن يحض إىل المدرسة .كيف سيمكنكم
طفل ارتداء الكمامة طوال اليوم،
ال يريد
ي
ي
ي
سنقوم بالتحدث مع كافة الطلبة عن أسباب ارتداء الكمامة وفوائدها .وسنحث الطلبة ونشجعهم عىل ذلك من خالل المكافآت
ز
يتعي عىل الطلبة والعائالت الذين ما زال لديهم شعور بالقلق حيال ارتداء الكمامة ،التواصل مع المدرسة لمناقشة
والمدح .كما
إمكانية نقل أطفالهم وتحويلهم رلننامج التعلم عن بعد.
يتعي َ
عل فعله؟
ال يستطيع
طفل ارتداء الكمامة ألسباب طبية ،ما الذي ر
ي
ي
ز
عىل الطلبة الذين لديهم إعفاءات طبية أن يحصلوا عىل شهادة بذلك من الطبيب المعالج .وسنود المدرسة طفلكم بربطة معصم
ز
ز
للبالغي معرفة أنه غن مطالب منه ارتداء الكمامة.
يتست
يك يرتديها بالمدرسة ،حت
هل سيتم تقديم الدروس بالمدرسة وعن بعد عي ر
اإلنينت بنفس الوقت؟
ر
ز
اس
سيستند برنامج التعلم عن بعد إىل الهيكل
اس الثالث بالعام الدر ي
التنظيىم المستخدم بفنة التعلم ًعن بعد يف الفصل الدر ي
ي
ز
ر
ز
.
اس،
الماض .وسيجمع ر
الننامج بي الحصص المباشة ،والحصص المسجلة مسبقا ،ووضع المهام المستقلة وببداية الفصل الدر ي
ي
ر
المباشة بشكل منفصل مع معلم مخصص .وبنفس الوقت ،ستقوم المدرسة بتوجيه الممارسة
سيتم تقديم معظم الحصص
ز
ز
ر
الحاضين للحصص مع زمالئهم بالفصل يف المدرسة من خالل البث المباش.
اإلبداعية للطلبة
الزمت الخاص ربينامج التعلم عن بعد؟
ما الذي سيتضمنه الجدول
ي
ً
ر
ز
سيجمع برنامج التعلم عن بعد بي الحصص المباشة ،والحصص المسجلة مسبقا ،ووضع المهام المستقلة .ر
ويرج الرجوع إىل
دليل أولياء األمور الخاص بالتعلم عن بعد للحصول عىل المزيد من التفاصيل.
من سيقوم بتقديم دروس التعلم عن بعد؟
ر
ز
ز
الزمت
زمت ألعضاء من فريق التدريس ألجل تقديم حصص مباشة وحصص عن بعد كجزء من جدولهم
ي
سيتم وضع جدول ي
الخاص بالتدريس.
ً
"حصصا ر
مباشة"؟
هل سيتضمن يوم الخميس الخاص بالتعلم المختلط
ً
ً
ر
سيتضمن برنامج التعلم عن بعد بيوم الخميس للطلبة بالروضة  1وحت الصف العاش ،بالمقام األول ،حصصا مسجلة مسبقا
ومهام مستقلة.
ر
مت سيعود الطلبة إىل المدرسة؟
ً
ستكون هناك عودة متعاقبة إىل المدرسة ،بداية من يوم األحد الموافق  30أغسطس .ر
ويرج من أولياء األمور االطالع عىل الدليل
اس األول.
اإلرشادي الخاص بمواعيد بدء وانتهاء اليوم
المدرس باألسبوع الدر ي
ي

رسم؟
هل سيكون لدى الطلبة الجدد الفرصة لزيارة المدرسة قبل اليوم األول من العودة إىل المدرسة بشكل
ي
ز
الثان وما يليه بيوم األحد الموافق  30أغسطس ألجل العملية التعريفية .وسيتم تقديم
سينضم إلينا الطلبة الجدد من الصف ي
المزيد من الدعم بالصف األول بيوم األحد الموافق  30أغسطس ألجل ضمان استقرار واندماج الطلبة الجدد بشكل جيد .ولطلبة
ز
ز
البالغي لضمان عملية تعريفية إيجابية وسلسة ألطفالنا
إضاف من قبل
الروضة برنامجهم المتعاقب الخاص ،مع تزويدهم بدعم
ي
الصغار.
ُ
هل سيسمح ألولياء األمور الجدد بإحضار أطفالهم إىل المدرسة خالل األسبوع األول؟
تحظر قواعد الصحة والسالمة لدينا دخول الزوار إىل مواقع مدرستنا .وعليه ،فنحن نعتذر عن إمكانية السماح بدخول أولياء أمور
طلبة الصف ز
الثان وما يليه إىل ز
مبت المدرسة .ويمكن ألولياء أمور طلبة الروضة  1وحت الصف األول إنزال واصطحاب أطفالهم
ي
ز
ر
ز
(وىل
من مدخل الممرات المعينة ،ولكن ال يمكنهم البقاء يف مبت المدرسة ألكن من  10دقائق .كما يسمح لفرد بالغ واحد فقط ي
وض) بمرافقة الطفل الدارس ز يف هذه الصفوف.
أمر /ي
هل سيتست ي ّىل مقابلة المعلم؟
ز
ز
عن اإلنننت ،خالل األسبوع األول من العودة إىل المدرسة ،حت يتست لكل أولياء األمور،
سيتم عقد االجتماعات مع
المعلمي ر
عن  .Microsoft Teamsوسنوافيكم بكل جديد يتعلق بالمواعيد ،ومعلومات الدخول ،بمجرد
كمجموعة ،مقابلة المعلم ر
االنتهاء من تحديثات وتحسينات  ،Teamsكما استلمت العائالت التفاصيل الجديدة الخاصة بعملية تسجيل الدخول.
أن اصطحاب أحفادهما؟
ألم أو ر ي
هل يمكن ي
ز
ز
.
للبالغي دون سن الستي إنزال واصطحاب األطفال بالروضة  1وحت الصف األول ويمكن للشخص البالغ دخول المدرسة
يمكن
ز
الثان وما يليه الخروج من مركباتهم بمنطقة المدخل وسيتم
الصف
طلبة
وعىل
الغرض؛
هذا
ألجل
دقائق
10
تتجاوز
ال
لمدة
ي
مرافقتهم إىل فصولهم .كما يجب عليكم إبالغ معلم الفصل حال أنه سيتم اصطحاب طفلكم من قبل شخص بالغ آخر غن
(وىل أمر /مربية /سائق).
الشخص المسجل لدينا ي
للتدابي الوقائية الخاصة بالعزل
الخاضعي
كيف ستقوم المدرسة بتكييف تقارير الحضور واالنضباط لتجنب معاقبة الطلبة
ر
ر
ر
الذان؟
ي
سيتم تسجيل الحضور باالمتثال إىل قواعد ولوائح هيئة المعرفة والتنمية ر
البشية .وسيتمكن الطلبة المعزولون من الدخول إىل
عن اإلنننت ،سيتم
عن اإلنننت ،وسيتم تسجيل الحضور .والطلبة الذين لن يتمكنون من حضور الحصص بالمدرسة أو ر
الحصص ر
ز
كغائبي .وستقدم المدرسة كل الدعم ز يف إعطاء تضي ح التغيب عن المدرسة حال مواجهة العائالت لظروف صعبة.
تسجيلهم
لطفل الحصول عل الطعام والمياه بالمدرسة؟
هل يمكن
ي
الكاف لهم (فز
الثان ،بشكل شامل ،ضمان إحضارهم للمياه والطعام ز
الدارسي بالروضة  1وحت الصف ز
ز
يجب عىل كل الطلبة
ي
ي
ي
حاويات تحمل عالمة باسم الطفل وفصله) بكل يوم.
.
ويمكن لطلبة الصف الثالث وما يليه رشاء المياه والطعام من مقصف المدرسة ،خالل فنات الراحة المحددة ومع ذلك ،نحن
نحث الطلبة عىل إحضار الطعام والمياه معهم ،ز يف حاويات تحمل عالمة باسم الطفل وفصله ،مما سيضمن تناولهم لوجباتهم
المفضلة (حيث سيتم وضع الوجبات المباعة زف علب فردية ،ولن يكون هناك لدى الطلبة القدرة المعتادة عىل االختيار ما ز
بي
ي
مجموعة كبنة ومتنوعة من األصناف المختلفة).
ز
اليوم ،عىل أن تحمل الزجاجة عالمة باسم الطفل
تكف احتياجهم
ي
كما نحث ونشجع الطلبة بشكل خاص عىل إحضار زجاجة مياه ي
وفصله – حيث أنه ُ
سيسمح بدخول المقصف فقط ز يف فنات قصنة محددة من اليوم ،وذلك لضمان عدم حدوث ازدحام وإلتاحة
ز
الوقت الالزم لفرق النظافة لدخول المقصف ف ما ز
بي أوقات االسناحات.
ي
هل سيستخدم الطلبة أجهزة الحاسوب المحمولة أو الكتب؟ وهل سيجمع المعلمون كتب الطلبة وسيتعاملون معها؟
ز
سيحض الطلبة أجهزتهم
من الصف الرابع ،وبمجرد االستقرار بالمدرسة مرة أخرى والتعود عىل اإلجراءات الروتينية الجديدة،
اإللكنونية الخاصة إىل المدرسة .ومع ذلك ،وألجل التقليل من التعرض المفرط إىل الشاشات ،سنستخدم مجموعة محدودة من
كتب التمارين بهذه الصفوف .وسيتم إدارة هذه العملية بعناية فائقة حت ال يتم مشاركة الكتب ،وسيضع المعلمون العالمات
باستخدام قفازات ذات االستخدام الواحد ،أو عىل الشاشة من خالل العمل المصور .ومن الروضة وحت الصف الثالث ،بشكل

شامل ،يمكن للطلبة ،ز يف بعض األوقات ،العمل عىل أجهزة المدرسة اإللكنونية .وسيتم تعقيم وتطهن هذه األجهزة قبل وبعد كل
استخدام.
ر
ر
الت تتطلب وجود موارد مثل:
الموسيق والفنون؟
كيف سيتم تقديم الدروس ي
ز
من الروضة وحت الصف األول ،بشكل شامل ،سيعمل الطلبة يف مجموعات صغنة ( 3أو  4طالب) ،وسيتم التخلص من كل
ز
ز
الثان وما يليه ،سيعد فريق العمل مجموعات فردية من الموارد
وف الصف ي
الموارد ،أو تعقيمها وتطهنها قبل وبعد كل استخدام .ي
ز
والت سيتم استخدامها من قبل طالب واحد فقط خالل الحصة .وسيتم التخلص
لكل الدروس ،بما يف ذلك الفنون والموسيف ،ي
منها ،أو تعقيمها وتطهنها قبل وبعد كل استخدام.
اليتيبات الخاصة بحصص ر
ما ه ر
اليبية الرياضية؟
ي
ز
ً
سيتم غلق المسابح ،لذا لن يكون هناك حصصا للسباحة .وسيستمر تقديم حصص النبية الرياضية يف مجموعات مع االحتفاظ
ً
البشية ،ولكن ُ
سيصب كل الن ز
وفقا لقواعد ولوائح هيئة المعرفة والتنمية ر
كن عىل التدريب وأنشطة المهارات
االجتماع
بالتباعد
ي
بشكل فردي مع الحفاظ عىل مسافة التباعد الجسدي .فمن المهم أن يستمر الطلبة ز يف الحفاظ عىل لياقتهم البدنية وصحتهم ز يف
هذه اآلونة.
لطفل ظروف صحية خاصة؟
ماذا سيحدث حال كان
ي
ه أوىل اهتماماتنا وأولوياتنا .وسيتمكن أي طالب لديه حالة صحية حرجة من الدخول عىل برنامج التعلم عن بعد،
صحة طلبتنا ي
ر
ز
والذي سيتضمن بث مباش للفصول ،يك يتست لهم االنضمام إىل زمالئهم ،وحصص عن طريق تقنية الفيديو ،ومنصات تعلم
عن اإلنننت.
إلكنونية ،ومهام مطبوعة وأخرى ر

My child suffers from coughs and a sore throat. Should he/she go to school?
A policy of “staying at home if unwell” for students, teachers or school staff with symptoms should
be enforced. Covid-19 affects different people in different ways. The most common symptoms
include fever, dry cough and tiredness. Pupils with symptoms should stay at home, for the safety of
others and visit the doctor for advice.
Will a Covid-19 test be required for students before commencing school?
The current guidance has clarified that students are not required to take a Covid-19 test before
returning to school.
What is the procedure for informing parents of a confirmed Covid-19 case who may have come in
to contact with their child?
In the event that there is a confirmed Covid-19 case in school who may have come in to contact with
their child parents will receive a SMS message informing them that their child should not attend
school and start a 14-day period of quarantine. Our Front of House Team will then follow up with
further information within 24 hours to provide families with further guidance.
Would a positive case require the closure of the school for sanitisation?
No, in the event of a single identified positive Covid-19 case, our enhanced cleaning teams will
undertake full cleaning and sanitisation of the school as an ongoing process enabling the school to
remain opened. If there are more than one case within a short period of time the school will work
closely with all relevant authorities and review the need for a potential school closure.
How do we update the school that a student will be absent?
All regular absences should be reported as per standard school procedures by emailing the class
teacher or school reception before 07:00am. In the event that students are absent from school
because of quarantine, the school will be keeping clear records of start and end dates of the period
of the absence.
If my child has a day off school (e.g. due to common cold not COVID 19) can they access online
learning for that day/those days?
Any student absent due to illness, for a short period, will not join online groups. We will manage
absence due to illness (other than Covid-19) as per our existing policy. Students should rest and
recover at home until they are well. Should the absence be extended, but pupils are well enough to
engage, we will make arrangements to transfer students to the online programme. We will
communicate with families individually in these circumstances.
Do students who are learning remotely need to come in to school as part of their induction?
No. Our Remote Learning Programme is designed to support students who wish to stay and learn at
home. Students opting for the online programme will not attend lessons or any part of their
induction on site.

How will you ensure students maintain social distancing?
We have wall and floor signage in place reminding students of the social distancing rules. Teachers
will teach and remind students about social distancing in lessons. Resources in classrooms will be set
out as per social distancing guidelines. We realise that young children will take some time to get
used to these expectations and this needs to be approached in a fun, positive and supportive way.
What is a ‘bubble’?
A ‘bubble’ is group of pupils in FS1, FS2 or Year 1, grouped in to up to 10 pupils. These pupils will
remain together all day with key staff. This reduces the risk of transmission for younger children who
may find it more difficult to comply with the precautionary measures in place.
Which year groups need to wear a mask?
All students who are 6 years old or older need to wear a mask unless they have a certified medical
exemption.
My child does not want to wear a mask for the full day, but I want them to attend school. How will
you support me?
We will speak to all students about the benefits and reasons for wearing. We will be encouraging
students through praise and rewards. Students and families who continue to experience anxiety in
relation to wearing the mask should contact the school to discuss the possibility of transferring to
the Remote Learning Programme.
My child cannot wear a mask for medical reasons, what should I do?
Pupils with medical exemptions will require a certificate their doctor. The school will provide a wrist
band for your child to wear in school, so adults know that they are not required to wear a mask.
Will in school and remote learning lessons take place at the same time?
The Remote Learning Programme will build on the structure used during Remote Learning in Term 3
of the last academic year. The programme will consist of a blend of live sessions, pre-recorded
lessons and set independent tasks. At the start of term, most live lessons will be taught separately
with a dedicated teacher. At the same time the school will be piloting the innovative practice of
students attending lessons with their classmates in school through a live stream.
What will the Remote Learning Programme timetable include?
The Remote Learning Programme will consist of a blend of live sessions, pre-recorded lessons and
set independent tasks. Please refer to our Remote Learning Parent Guide for further details.
Who will be teaching the remote learning lessons?
Members of our teaching team will be timetabled to both face-to-face and online lessons as part of
their teaching timetable.
Will the Thursday for blended learning include ‘live lessons’?
The Remote Learning Programme for students in FS1 to Year 10 on Thursdays will consist of
predominantly pre-recorded lessons and independent tasks.

When do students return to school?
There is a staggered return to school, beginning on Sunday, August 30th. Parents should please refer
to our Week 1 Start and Finish Times guidance.
Will new students have the opportunity to visit the school prior to their official first day back?
New pupils from Year 2 upwards will join us on Sunday August 30th for their induction. Additional
support is provided in Year 1 on Sunday 30th, to ensure new pupils settle and integrate well. FS
students have their own staggered programme, with additional adult support provided to ensure a
smooth and positive induction for our youngest children.
Will new parents be allowed to bring their child into school during the first week?
Our health and safety regulations restrict the access of visitors to our school sites. As such, we are
unfortunately unable to allow access to the school building for parents of students in Year 2 and
above. Parents of FS1 to Year 1 (inclusive) may drop and collect their children at the entrance of the
respective corridors but must not remain in the school building for more than 10 minutes. Only 1
adult (parent/guardian) should accompany a child in these year groups.
Will I have the opportunity to meet the teacher?
Meet the teacher sessions will be held online, within the first week of return, so that all parents, as a
group, will have the opportunity to be introduced to the teacher via Microsoft Teams. We will
update you with times and access information, once our Teams upgrade is complete and families
have received their new login details.
Can my mother or father collect their grandchildren?
Adults, below the age of 60 years old can drop off and collect children in FS1 to Year 1. The adult
may enter the school for up to 10 minutes for this purpose; year 2 and above should exit their
vehicle at the entrance area and be escorted to their class. You should inform the class teacher if
your child is being collected by an adult other than registered parent/nanny/driver.
How is school going to adapt the attendance / punctuality reporting to prevent penalising
students who for precautionary measures self-isolate?
Attendance will be recorded in compliance with KHDA regulations. Pupils isolating will be able to
access online and attendance can be recorded. Pupils who are unable to attend on site or online will
be marked absent. The school will be supportive in authorising absence where families face difficult
circumstances.
Will my child have access to food and water in school?
All pupils from FS1 to Year 2, inclusive, should ensure they have sufficient food and water (in
containers labelled with name and class) for each day.
Pupils from Year 3 upwards can purchase water and food from the canteen, during specified breaks.
However, we encourage pupils to bring their own water and food, labelled with name and class,
which will ensure they have their preferred meals (as purchased meals will be individually boxed and
there will not be the usual ability to select a range of different items).

We especially encourage pupils to bring their water for the day in a labelled bottle- as the canteen
will only be accessible for short specified periods of the day, to ensure no over-crowding and allow
time for cleaning teams to access in between breaks.
Will the students be using laptops or books? Will teachers collect and have contact with the
students’ books?
From Year 4, once settled back to school and used to new routines, pupils will bring their own device
to school. However, in order to minimise over-exposure to screens, we will use a limited range of
exercise books in these classes. These will be carefully managed so that resources are not shared
and teachers will mark wearing disposable gloves, or on screen from photographed work. In FS to
Year 3 inclusive, pupils may, at times, work on school devices. These will be sanitised and disinfected
before and after use.
How will lessons that require resources like music and Art be taught?
From FS to Year 1, inclusive, pupils will work in small groups (3 or 4) and all resources will be
disposed of, or santised and disinfected before and after use. In Year 2 upwards, staff will prepare
individualised sets of resources for all lessons, including art and music, which will be used only by the
one pupil during the lesson. These will be disposed of, or sanitised and disinfected before and after
use.
What are the arrangements for PE?
Swimming pools will be closed and therefore no swimming lessons will take place.
PE will continue to be taught in socially distanced groups as per KHDA regulations, but the focus will
be in exercise and skill activity individually at a physical distance. It is important that pupils can keep
fit and healthy during this time.

What if my child has a medical condition?
The health of our students is our first priority. Any pupils with underlying conditions will be able to
access our Remote Learning Programme which will include live-streaming into the classroom, to join
their peers, video sessions, online platforms, online and printable tasks.

