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November 5, 2020 

Update for the Coming Term – Jan 2021 

 

Dear Parents, 

 

It has been announced by the Department of Education and Knowledge 

(ADEK) that all Grades will be back in school physically next term, starting 3 

January 2021.  

 

We are providing the flexibility for parents of students in Grades 6 to 10 to 

choose their preferred learning mode. We are also providing this opportunity 

for parents of students in KG to Grade 5, and parents of students in Grades 

11 and 12 to assess if they want to continue with the current learning mode 

they have chosen. 

 

OPTION 1 

The hybrid alternating week model (Groups A and B) 

 We will inform you via SMS if your child is in Group A or Group B  

 Each student must bring a laptop and headset with them to school (Gr. 4 – 

Gr. 12) 

 First day for Group A – Sun 3 Jan 2021 

 First day for Group B – Sun 10 Jan 2021 

 

OPTION 2 

To continue full-time distance learning 

Please inform us on admin@rawafedschool.com only if you choose Option 2 

The closing date for you to send us this information is Sun 6 Dec 

 

We look forward to welcoming back our students physically to Rawafed, and 

will support your choice and continue to provide a first-class learning 

environment, whether in distance or onsite learning.  

 

Sincerely, 

Mrs. Fadia Al Kalla Jibreel 

Rawafed Private School Principal     

mailto:admin@rawafedschool.com


 

 

 

November 5, 2020 

 2021يناير  -تحديث حول الفصل الدراسي القادم 

 السادة أولياء األمور الكرام،

 تحية طيبة،

 3( عن عودة جميع الطلبة إلى المدرسة فعليًا الفصل الدراسي المقبل  إبتداءاً من ADEKأعلنت دائرة التعليم والمعرفة  )

 .2021يناير 

الصفوف من السادس إلى العاشر الختيار وضع التعلم المناسب لهم.  وبدورنا نحن فأننا نوفر المرونة ألولياء األمور في

لتقييم ما إذا كانوا  12و  11كما نوفر هذه الفرصة أيضاً ألولياء أمور طلبة الروضة حتى الصف الخامس ،  والصفين 

 يريدون االستمرار في وضع التعلم الحالي الذي اختاروه مسبقاً.

 

 الخيار األول: 

 ع المتناوبة  أو التعلم الهجيني )المجموعتان أ و ب(نموذج األسابي 

  4 – 12  للفصول( سيتم إبالغكم عن طريق الرسائل النصية إذا كان الطالب في المجموعة أ أو المجموعة ب  

 يجب على كل طالب إحضار جهاز كمبيوتر محمول وسماعة رأس إلى المدرسة 

 2021يناير  3د اليوم األول للمجموعة  "أ"  سيكون بتاريخ  األح 

  "2021يناير  10سيكون بتاريخ األحد  –اليوم األول للمجموعة "ب 

 

 الخيار الثاني: 

 اإلستمرار في نظام التعلم عن بعد

  ol.comadmin@rawafedschoفي حال اختياركم نظام التعلم عن بعد، يرجى منكم إبالغ المدرسة عن طريق  

 2020ديسمبر  6علماً بأن الموعد النهائي إلرسالكم الخيار المناسب لكم هو األحد 

 

ً لكم وألبنائكم ونستمر في  ً إلى المدرسة ، وإننا ندعم اإلختيارالذي تجدونه مالئما نرحب بعودة الطلبة وحضورهم فعليا

 و داخل المدرسة.توفير بيئة تعليمية من الطراز األول ، سواء في التعلم عن بعد أ

 

 وتقبلوا وافر اإلحترام والتقدير،،،                                   

 

 

 فادية القال جبريل                                                                                                                                  

 مديرة مدرسة الروافد الخاصة
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