
 

 

Good Will Children Private School L.L.C. 

Date: 20th August 2020 

Dear Parents,  

Greetings from Good Will Children Private School,  

Welcome to the 2020 - 2021 school year! Hope that you and your family are well and safe. 

Following the announcement by ADEK on the 16th of August 2020 with regard to the school reopening 

for the upcoming term, ADEK has announced the universally phase reopening approach for the Trimester 

1.  

We are therefore pleased to announce the following reopening model that our school will follow from 

the 30th August 2020 based on parent survey response. 

KG to Grade 5: 

KG to Grade 5 students who opted for Face-to Face learning will follow the Alternating Day Model.  
In this model, students will arrive 3 days a week to school and the remaining 2 days will access online learning  
at home.  
 

Grades Starting date to school Face-to-Face lessons at school Distance Learning  

KG 1 and KG 2  6th September 2020 Sunday, Monday, Tuesday Wednesday, Thursday 

Grade 1- 5 30th August 2020 Sunday, Monday, Tuesday Wednesday, Thursday 

 
KG to Grade 5 who opted for Distance Learning/Online 
 
Students who selected online learning option, will remain at home and access learning through Zoom/Teams. 
All distance learning classes will commence from Sunday, 30th August 2020. 
 

Grades Start Date for Online lessons Distance Learning 

KG 1 and KG 2  6th September 2020 Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 

Grade 1- 5 30th August 2020 Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 

 
Grade 6-8 

As per the updated instruction from ADEK, students from Grades 6 -8 do not have the option of  
Face-to-Face physical attendance at school. Grade 6-8 students will continue with full time distance  
learning.  
 
The school timings and class time tables will be shared with all parents on the 25th August 2020. 
 
Regards, 
GWCPS Management 
 
 

 



 

مدرســــــة أطـــفـــال الخيـــر الخـــــاصــــة ذ.م.م                                                                                                               
 

الكرام،،،السادة أولياء األمور   

 تحية طيبة و بعد،،،،

 ، و نتمنى أن تكونوا بخير و أمان.2021-2020مرحبا بكم في العام الدراسي الجديد 

عن  ، أعلنت دائرة المعرفة و التعليم2020أغسطس  16وفقا إلرشادات دائرة المعرفة و التعليم فيما يخص إعادة فتح المدارس بتاري    خ 

 إلعادة فتح المدارس للفصل الدراسي األول.  المرحلة األوىل

 بناء عىل إستبيان أولياء األمور:  2020أغسطس  30لذلك يسعدنا أن نعلن عن النموذج الذي ستتبعه مدرستنا إبتداء من 

  
 الروضة إىل الصف الخامس:  من صف 

  من 
 .وذج الهجي   و الذين اختاروا التعلم وجها لوجه سيتابعون النمالروضة إىل الصف الخامس  صف 

ي المدرسة( لمدة ثالث أيام )
 
ي هذا النموذج سيتابع الطالب الدراسة وجها لوجه )ف

 
( ، و اليومان المتبقيان يكون فيهما التعلم عن بعد 3ف

ي البيت(. 
 
 )ف

ي المدرسة تاري    خ بداية الدراسة الصف     وف
 
 الدراسة عن بعد الدراسة وجها لوجه ف

، الثالثاء 2020سبتمبر  6 روضة أوىل و روضة ثانية  األربعاء، الخميس األحد، اإلثني  

، الثالثاء 2020أغسطس  30 الصف األول إىل الصف الخامس  األربعاء، الخميس األحد، اإلثني  

  الروضة إىل الصف الخامس و الذين اختاروا التعلم عن بعد 
نت( من صف   )عبر األنبر

ل و  بعد عن الذين حددوا خيار التعلم  سيبقى الطالب ي المن  
 
ي  التعلم من خالليكون  ف جميع فصول  تبدأ و  Zoom / Teams برنامج 

 . 2020أغسطس  30األحد من يوم  بتداءالتعلم عن بعد ا

 

 من الصف السادس إىل الثامن: 

، لذلك سيكون التعلم الصف السادس إىل الثامنالدراسة وجها لوجه للطالب من وفقا لتعليمات دائرة المعرفة و التعليم، ال يتوفر خيار 

نت(.   عن بعد )عن  األننى

 . 2020أغسطس  25سيتم إعالمكم بأوقات المدرسة و الجداول الزمنية للصفوف الدراسية بتاري    خ 
 

،شكرا  

  إدارة المدرسة

 الدراسة عن بعد تاري    خ بداية الدراسة الصف     وف

، الثالثاء، األربعاء، الخميس 2020سبتمبر  6 روضة أوىل و روضة ثانية  األحد، اإلثني  

، الثالثاء،األربعاء، الخميس 2020أغسطس  30 الصف األول إىل الصف الخامس  األحد، اإلثني  


