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مدرسـة االتحـاد الوطنیـة الخاصـة

متطلبات الدخول لمبنى المدرسة

األشخاص المصرح لھم الدخول للمدرسة

السادة الزوار الكرام،

مثل أولیاء األمور، المتعاقدین الخارجیین،(للزواربناًء على تعلیمات دائرة التعلیم والمعرفة یصرح لطلبة المدرسة المقیدون فیھا وموظفیھا بالدخول إلى مبنى المدرسة، كما یسمح
ھویتھم) وذلك بعد إبراز بطاقةوالمفتشین وغیرھم من المصرح لھم

المتطلبات والشروط الصحیة لدخول مبنى المدرسة

التالیة:األعراضأحدأوأكثر)أومئویةدرجة37.5(الحمىالحرارة/درجةارتفاععلیھمیظھرلمماالمدرسةمبنىإلىالدخوللھمالمرخصاألشخاصلجمیعیجوز❖
(فقدان حاسة الشم أو التذوق، السعال، ألم في الجسم، الشعور باإلعیاء، ضیق التنفس، التھاب الحلق، سیالن األنف، اإلسھال، الغثیان، الصداع)

PCRفحصونتیجةالتطعیممناإلعفاءشھادةأوالتطعیمبمتطلباتالخاصةبالتعلیماتااللتزاممعللمدرسةالدخولوموظفیھافیھاالمقیدینالمدرسةطلبةلجمیعیجوز❖
سلبیة بناًء على المواعید المجدولة

)PCR(فحصونتیجةالحصنتطبیقعلىبھمالخاصةالتطعیممناإلعفاءشھادةأوالتطعیمشھادةإبرازبعدبالدخولفوقماسنة16أعمارھمتبلغالذینللزواریسمح❖
ساعة96لمدةصالحةسلبیة

سلبیة)PCR(فحصنتیجة"15وحتىسنة12"أعمارھمتبلغمنیبرزأنعلىالتطعیمعلىحصولھمدونالمدرسةمبنىبدخول16عنأعمارھمتقلالذینللزواریسمح❖
ساعة96لمدةصالحة

مع تمنیاتنا لكم بدوام الصحة والعافیة
إدارة المدرسة
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Requirement for Entering School

Authorized Persons Entering The School

Dear Visitors

As per ADEK’s instructions, school’s students & staff are authorized to enter the school premises, also visitors (i.e. parents,
contractors, children of staff, inspectors, and other authorized persons) upon presentation of ID, (provided they meet

the health requirements for entry.(
Health Requirements for Entering School

❖All authorized persons may enter the school premises provided they do not have Fever (37.5 C or above) and any of
the following symptoms: (loss of smell or taste, cough, body ache, fatigue, shortness of breath, sore throat, runny nose,
diarrhea, nausea, headache(

❖All school registered students and staff are authorized to enter the school premises provided meeting ADEK’s
guidelines regarding the vaccination requirements or vaccination exemption as well as proof of PCR negative result as
per scheduled tests’ appointments.

❖Visitors aged 16+ are authorized to enter the school premises upon presentation of their vaccination status
vaccination exemptions verified with official proof on the ALHOSN app and show proof of negative PCR test result
(valid for 96 hours(

❖Visitors below 16 years of age are authorized to enter the school premises without vaccination except for who is
between age 12 & 15 must present proof of negative PCR test (valid for 96 hours(

With regards
School Administrative
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السادة أولیاء األمور الكرام
2022-2021الدراسيللعامخلیفةمدینةفرع–الخاصةالوطنیةاالتحادلمدرسةاألولاألمورأولیاءاجتماعفيبكمنرحب

رغبتكمحالفيظھرا).٣الساعةالىصباحا٨ً(الساعةمن2021اكتوبر19الموافقالثالثاءیومفيعقدهسیتموالذي
بحضور االجتماع یرجى مراعاة النقاط التالیة:

المطلوبةالمعلوماتوتعبئةللطالبالكاملواالسماألمرلوليالكاملاالسمباستخدامالتسجیلیرجى.١
علىتلقائیاًاالجتماعرابطارسالسیتمحیثاالجتماعخاللزووملتطبیقالدخولعندالكاملالطالباسماستخدامیتوجب.٢

بریدكم االلكتروني.
بخمسالموعدقبلالدخولیرجىلذاتلقائیاستنتھيوالتيمدرسلكلدقائقعشرستكوناالجتماعمدةأنالعلمیرجى.٣

دقائق لضمان بدء االجتماع في الوقت المحدد
مع تمنیاتنا لكم وألبنائنا الطلبة بدوام الصحة والنجاح
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