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29 July 2020 

Dear Parents, 

It is time for us as a school to take the next step, and to re-

unite our children with their friends, their teachers, and their 

classroom.   

Yes, it’s time to go back to school... 

However, this time, things will be different, classes will be 

smaller, social distancing will be in place, and children will work 

from both home and school, this is known as a hybrid model.  

The hybrid model is a mixture of both online learning and 

school-based learning. Classes will be split into smaller groups 

and students will attend school on a two-week rotation, the 

alternating weeks students will engage via distance/online 

learning.  

These are all but a few of the changes that we will face when 

staff and students return to ADNOC School, Madinat Zayed on 

30 August 2020, however once again, we will all learn to adapt 

and take on these new challenges because we are resilient and 

we will not be beaten. We will rise to the challenge and we as 

a school will succeed for the good of our children. 

The team at Adnoc School, Madinat Zayed supported by the 

Aldar Education Operational Risk & Safety team and the Adnoc 

Board of Trustees, have worked tirelessly with ADEK and the 

health authorities to establish the very best standards in 

regards to safety and health controls to help prepare us for re-

opening, to formulate a return to school plan to ensure both 

staff and students can teach and learn in a safe environment. 

My team and I aim to send you a more detailed plan mid-

august aligned to the latest Government regulations and 

guidelines. We know you will have questions; we understand 

that, and hopefully we will have the answers, however as 

always, we will work together as we have always done. *Please 

note the above information may be subject to change. 

As always thank you for your patience and your continued 

support. 

Best wishes, 

Ms Wendy 

Principal 

 

2020يوليو  29  

، أعّزائي أولياء األمور  

 جمعخاذ الخطوة التالية، وإعادة لقد حان الوقت بالنسبة لنا كمدرسة التّ 

صفوفهم.ميهم و أطفالنا مع أصدقائهم ومعلّ   

...نعم، لقد حان الوقت للعودة إلى المدرسة   

، رأصغ صفوفة، ستكون األمور مختلفة، وستكون ال، في هذه المرّ لكنو

، وسيعمل األطفال من المنزل والمدرسة، اجتماعيّ  تباعدوسيكون هناك 

. وذج الهجينوهذا ما يُعرف بالنم  

  فيم القائم م عبر اإلنترنت والتعلّ النموذج الهجين هو مزيج من التعلّ 

ب  إلى مجموعات أصغر وسيحضر الطّل الصفوف تقسيم   المدرسة. سيتمّ 

ب بالتناوب عبر  ة أسبوعين بالتناوب، وسيشارك الطّل إلى المدرسة لمدّ 

. م عن بعد/عبر اإلنترنت التعلّ   

التغييرات التي سنواجهها، باستثناء القليل منها، عندما ها بعض هذه كلّ 

أغسطس   30ب إلى مدرسة أدنوك، مدينة زايد في فون والطّل يعود الموظّ 

ف والتعامل مع هذه م جميعًا التكيّة أخرى، سوف نتعلّ ، ولكن مرّ 2020

ي وسوف  سوف نرتقي إلى مستوى التحدّ . نا صامدونيات الجديدة ألنّ التحدّ 

.سة من أجل خير أطفالناننجح كمدر  

لقد عمل فريق مدرسة أدنوك، مدينة زايد، بدعم من فريق إدارة مخاطر 

السلطات   معة بالدار ومجلس أمناء أدنوك، دون كلل، السلمة التشغيليّ

لوضع أفضل المعايير فيما يتعلق   ومجلس ابو ظبي للتّعليم ةالصحيّ

لصياغة   وعادة فتح ،ة للمساعدة في إعدادنا إلبضوابط السلمة والصحّ 

ب يمكنهم فين والطّل من الموظّ  كلّ  ة للعودة إلى المدرسة لضمان أنّ خطّ 

م في بيئة آمنة. التدريس والتعلّ   

ة أكثر تفصيلً في منتصف أغسطس  نهدف أنا وفريقي إلى إرسال خطّ 

 مة. نحن نعلم أن لديكالحكوميّ والتوّجهاتتتماشى مع أحدث المبادئ 

ذلك ، ونأمل أن نحصل على اإلجابات، ولكن كما هو  أسئلة. نحن نفهم 

* يرجى ملحظة أن المعلومات الحال دائًما، سنعمل معًا كما فعلنا دائًما. 

. غييرالمذكورة أعله قد تكون عرضة للتّ   

.المستمر مودعمك  مكما هو الحال دائًما ، نشكرك على سعة صدرك  

 افضل األمنيات،

 

دة ويندي السيّ  

المدرسة مديرة   

 

 
 


