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School Opening Plan 

Tuesday, 16 August 2022 

Dear Parents, 

Elite International School welcomes you to the new academic year 2022-2023 and hopes you all had a 

refreshing summer vacation. 

 

To ensure a smooth and successful start, we would like to share with you our plan for the school re-

opening, which has been developed to meet the Ministry of Education and Higher Education’s guidelines 

and ensure the safety of our community.  

 

As per the school’s academic calendar, the first instructional day is Sunday, 21 August 2022. 

 

All students are required to take the Rapid Antigen Test at home or any of the designated health centers 

no later than 48 hours before the school starts. Parents should fill out the declaration form (available on 

the website, https://www.eliteintschool.com/policies) showing a negative test result and submit it to 

Student Affairs on the first day of school to be allowed entry to the school premises. 

 

 

All students must wear face masks and maintain social distancing on the school campus, at all times. 

They should also wear the school uniform starting the first day. The uniform’s details are available on 

our website. 

 

 

The school day starts at 7:00 am. Our timetables for all stages have been updated as outlined below: 

 

 

 
 

 

For written communications, teachers will use planners and e-planners from Preschool to Grade 3. For 

Grades 4 to 8, e-planners will be used only. 

https://www.eliteintschool.com/policies


2  

 

EIS will continue with the ‘Bring Your Own Device’ policy for Grades 4 to 8. Students should bring 

their devices to school on a daily basis to benefit from the activities that will be carried out online. 

 

The arrival and dismissal timings and procedures are as follows: 

 

Gates 1, 2 and 3 are accessible for parents during arrival and dismissal time as per the following: 

 

- Gates 1 and 3 will be for gents and ladies during Preschool to Grade 1 students’ arrival time at 7:00 

am. 

- Gate 1 will be for gents and Gate 3 will be for ladies during Preschool to K students’ dismissal time 

at 1:15 pm and Grade 1 students’ dismissal time at 2:00 pm. 

- Gate 2 will be for gents and ladies during Grades 2 to 8 students’ arrival time at 7:00 am and 

dismissal time at 2:00 pm. 

- Siblings can use any gate during the arrival and dismissal time. 

- At 7:15 am, Gate 2 and Gate 3 will be closed. The entry to the school will be through Gate 1 

only. 

 

 

Students’ attendance and punctuality are of crucial importance. Parents of children, who are 

brought in late, with prior approval from the administration, are requested to meet the Student 

Affairs and fill out and sign a late slip, noting that continuous lateness will result in consequences 

as per the school’s attendance policy. Without prior approval from the school administration, no 

students will be allowed to enter unless they provide a medical certificate. 

 

All school policies are available on the school’s website, https://www.eliteintschool.com/policies, to 

share the school’s expectations and maintain quality of teaching and learning. 

 

 

We will continue to work together as a community to help our children develop a lifelong love of 

learning. 

            Wish you all a safe and prosperous year! 

             Administration 
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 خطة العودة إلى المدرسة
 16/08/2022التاريخ: الثالثاء 

  

 حضرة أولياء األمور الكرام،

   

 آملين أن تكونوا قد أمضيتم عطلة صيفية سعيدة. 2022- 2023ترحب بكم مدرسة النخبة العالمية في العام الدراسي الجديد  

 

وبهدف أن تكون بداية العام الدراسي سلسة وناجحة، نود أن نشارككم خطة افتتاح المدرسة، والتي تم تطويرها لتلبية إرشادات وزارة 

 .التعليم والتعليم العالي وضمان سالمة مجتمعناالتربية و

 .2022أغسطس  21وفقًا للتقويم المدرسي، فإن اليوم الدراسي األول لجميع الطالب هو األحد الواقع في 

 

ساعة قبل بداية  48على جميع الطالب إجراء الفحص السريع لفيروس كورونا في المنزل أو في أحد المراكز الطبية في وقت ال يتجاوز 

 اليوم الدراسي األول. كما يتوجب على أولياء األمور تعبئة النموذج الخاص )متوفر على الموقع االلكتروني للمدرسة

https://www.eliteintschool.com/policies وتسليمه إلى قسم شؤون الطالب على أن تكون نتيجة الفحص سلبية كي يستطيع الطالب )

 الدخول إلى المدرسة. 

  

عليهم االلتزام بالزي المدرسي منذ أول يوم على جميع الطالب ارتداء الكمامة داخل الحرم المدرسي في جميع األوقات. كما يتوجب 

 حضور، علًما أن التفاصيل الخاصة بالزي المدرسي متوفرة على الموقع االلكتروني للمدرسة.

 

 جداول المتوفرة أدناه لجميع المراحل الدراسية.لليبدأ اليوم الدراسي عند الساعة السابعة وفقًا 

 

 
 

. أما االبتدائي إلى الصف الثالث روضةالمعلمات المفكرة العادية واإللكترونية من مرحلة ما قبل ال بالنسبة لطرق التواصل الخطية، ستستخدم

  .سيتم استخدام المفكرة اإللكترونية فقطفبالنسبة لصفوف الرابع االبتدائي حتى الثامن االعدادي، 

 

حضر جهازك الخاص" لصفوف الرابع االبتدائي حتى الثامن االعدادي. وعليه، يجب على الطالب أستستمر المدرسة بتطبيق سياسة "

 .إلى المدرسة يوميًا لالستفادة من األنشطة التي سيتم تنفيذها عبر اإلنترنتااللكترونية إحضار أجهزتهم 
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 هي على الشكل اآلتي: الطالب انصرافجراءات وصول وإ

 عند وصول ومغادرة الطالب وفق ما يلي: متاحة ألولياء األمور 3، و2، 1البوابات رقم 

 

  الساعة طالب صفوف ما قبل الروضة حتى الصف األول االبتدائي عند وصول عند  متاحة للرجال والسيدات 3وبوابة رقم  1رقم بوابة

 .صباحا 7:00

  طالب صفوف ما قبل الروضة حتى الروضة الثانية عند  صرافعند ان مخصصة للسيدات 3مخصصة للرجال وبوابة رقم  1بوابة رقم

 بعد الظهر. 2:00وطالب الصف األول االبتدائي عند الساعة  ظهربعد ال 1:15الساعة 

  صباحا 7:00الساعة عند وصول طالب صفوف الثاني االبتدائي حتى الثامن االعدادي عند  للرجال والسيداتمتاحة  2بوابة رقم 

 بعد الظهر. 2:00 وانصرافهم عند الساعة

 مغادرةيمكن لألشقاء استخدام أي بوابة أثناء وقت الوصول وال. 

  1يكون الدخول إلى المدرسة من خالل البوابة رقم وف س. 3والبوابة رقم  2سوف يتم اغالق البوابة رقم ، صباحا 7:15عند الساعة 

 .فقط

 
، ينمتأخر يحضرونالذين  الطالبيُطلب من أولياء أمور إن حضور الطالب والدقة في موعد الوصول إلى المدرسة ضروري. 

يؤدي وف والتوقيع عليها، مع مالحظة أن التأخير المستمر س تأخيربموافقة مسبقة من اإلدارة، مقابلة شؤون الطالب وملء قسيمة 

بدون موافقة الى المدرسة لن يُسمح للطالب بالدخول ا أنه علمً  سياسة الحضور الخاصة بالمدرسة.إلى عواقب كما هو مذكور في 

 .دارة ما لم يقدموا شهادة طبيةاإلمسبقة من 

 

وذلك   https://www.eliteintschool.com/policies جميع السياسات الخاصة بالمدرسة متوفرة على الموقع اإللكتروني للمدرسة

 المدرسة والحفاظ على جودة التعليم والتعلم.الطالعكم على توقعات 

 

  .سنواصل العمل معًا لمساعدة طالبنا على تنمية حب التعلم مدى الحياة

 

 نتمنى لكم جميعا عاًما آمنًا مكلاّل بالنجاح 

 اإلدارة
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