IPK Term 2 Grades 2-5 Arrangements
8th December 2020

Dear Grades, 2-5 Parents and Guardians,
Thank you for your support throughout term 1 for the alternate blue, orange days in-school and
learning at home arrangements during COVID-19. Whilst this model was great in getting the
children back into school 50% of the time, we feel that it would be far better if we could offer a
model whereby all students could attend school every day, which is 100%.
To achieve this, we have created a plan that will allow for all students to attend school every
day, whilst remaining socially distanced and following the necessary COVID-19 health and
safety requirements. This adapted model will ensure that children are accessing all of their
learning from their teacher in school. This will make understanding and completion of
schoolwork far easier for them, so that they make academic progress. This arrangement we
will be utilizing the larger indoor spaces as classrooms to fit our students into school. We will
still maintain the 1.5 metre social distancing from their colleagues.
We have called parents of Grades 2 to 5 full-time distance learning to request your child rejoins school after the winter break. We understand that you may still be cautious or have a
special reason why your child may remain as a distance learning student. For those parents
who still opt for full-time distance learning, this decision by you will only be re-considered for a
change by the senior leadership team and based on spaces in school.
For those parents who requested their sons / daughters in Grades 2 to 5 to attend in-school
fulltime, school will reopen from Sunday 3rd January 2021. If using the school bus service,
please ensure you inform our transport department (07 236 2441 ext 329 / 229). We look
forward to welcoming everyone back. Please understand there will be no alternate blue orange
day arrangements.
Kind regards

Charlotte Hughes
Deputy Head of Primary

 8ديسمبر 2020
ترتيبات الصفوف في الفصل الدراسي الثاني من الصف الثاني – الخامس االبتدائي بقسم IPK

أولياء أمور تالميذ الصف الثاني إلى الخامس االبتدائي الكرام،
نود أن نشكركم على دعمكم المستمر لنا خالل الفصل الدراسي األول وتفهمكم لذهاب التالميذ خالل األيام المحددة لهم إلى المدرسة الخاصة
بالمجموعة الزرقاء والبرتقالية .حيث كان هذا النموذج فعاال ً لحضور %50من التالميذ إلى المدرسة .لكننا نشعر بأن العملية التعليمية
ستكون بشكل أفضل إذا تمكنا من إحضار جميع التالميذ يوميا ً إلى المدرسة ،أي بنسبة .%100
لتحقيق ذلك ،فقد قمنا بوضع خطة تسمح لجميع التالميذ بالذهاب يوميا ً إلى المدرسة ،مع الحفاظ على المسافة اآلمنة بينهم ،واتباع الخطوات
والطرق التي يجب اتباعها من أجل الحفاظ على الصحة والسالمة من كوفيد –  .19حيث سيضمن هذا النموذج سير العملية التعليمية
للتالميذ بنجاح أثناء حضورهم في المدرسة ،وبالتالي سيتمكن التالميذ من االنتهاء من المهام الموكلة إليهم في المدرسة ،مما يؤدي إلى زيادة
مستوى التقدم األكاديمي .كما سنقوم باستخدام المساحات الكبيرة الموجودة داخل المبنى لعمل صفوف دراسية تناسب التالميذ ،مع الحفاظ
على المسافة اآلمنة بينهم ( 1.5متر).
لقد قمنا بالتواصل مع جميع أولياء أمور التالميذ الصف الثاني إلى الخامس االبتدائي الذين اختاروا آلية التعلم عن بعد للفصل الدراسي
األول ،لحثهم على عودة أبنائهم إلى المدرسة بعد انتهاء اإلجازة .نحن نتفهم خوفكم من العودة في ظل هذه الظروف ،كما نتفهم األسباب
األخرى التي جعلتكم تصرون على االستمرار بآلية التعلم عن بعد .ولكن في حال قررتم عودة أبنائكم إلى المدرسة خالل الفصل الدراسي
الثاني ،فإن ذلك سيتطلب التأكد من توفر األماكن المتاحة للعودة من قبل فريق اإلدارة العليا.
أما بالنسبة للتالميذ الذين قرروا العودة إلى المدرسة في الفصل الدراسي الثاني ،سيكون الدوام المدرسي (المجموعة الزقاء والبرتقالية)
بشكل يومي ابتدا ًء من يوم األحد الموافق  3يناير  .2021في حال استخدام خدمة الحافالت المدرسية ،يرجى التواصل معهم إلعالمهم بعودة
التلميذ إلى المدرسة على الرقم ( – 072362441التحويلة .)229 / 329 :هذا يعني عودة جميع التالميذ بشكل يومي إلى المدرسة وإلغاء
نظام المجموعات .لذا نتطلع لرؤية الجميع يومياً.
نشكركم على جهودكم المبذولة.
تحياتي،
شارلوت هيوز.
نائب مدير مدرسة IPK

