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Dear Parents and Caregivers 

 

Change to Learning Plan from January 10, 2021 
 
After much deliberation, I am pleased to notify you that we are able to invite all students into 
school from January 10, 2021. 
Following multiple communications with the KHDA, we have agreed upon an approach that allows 
this to happen, whilst retaining the high Health & Safety standards that we have had in place since 
the start of the year.  
We understand that the right to choose 100% remote remains, and we expect some families to 
take up or continue with this option. Provision of learning for all students will continue with staff 
continuing to learn and refine current teaching practices. 
 
For your information, these are the key statements from KHDA that are pertinent to the changes 
we are planning: 
 
KHDA has no objection to the school providing parents with the option of 100% on campus 

learning, alongside the options of continuing with blended learning and 100% distance learning. 

 

As long as these partitions are in line with Dubai Municipality guidelines and social distancing is 

maintained, Knowledge and Human Development Authority (KHDA) has no objection to this. 

 

We have deliberately held the start date to Sunday, 10th January to facilitate a smooth transition 
and we are looking forward to seeing more students onsite. 
 
Please expect more communication and information on Thursday, 10th December and again in the 
first week of the new term.  
We will ensure you have everything you need to make the decision for your children. 
 
Personal, Social, Health and Economic (PSHE) Day – Wednesday 25 November 
 
Thanks to our Pastoral Team, especially Max Patrick, who pulled it all together, and also all staff 
who contributed to this valuable day for our students.  
 
 
 
 



 

 

While there were many highlights, I wanted to make a special mention to Justine Saxton, Head of 
Onyx House in Primary, who hosted two sessions for Year 12 and Year 13 students, on 
Mindfulness and its value for the pressure of Post-16 life.  
Students were extremely appreciative of her insights and information and came away with 
valuable ideas and strategies to implement.    
 
Post-16 Information and Enrolments 
 
A huge acknowledgment and thanks to our Post-16 Leadership Team – Amy Cooper, Jack Luffman 
and Emma Walker, who have this week hosted information sessions for options and enrolments 
into our amazing Post-16 programme. The depth and breadth of the programme and its ability to 
meet all needs is an absolute feature of WSO. A Post-16 Prospectus and associated sign up forms, 
are due for release on Sunday, 29th November. 
 
Amy also hosted a Wellbeing for Parents session last night with a focus on Years 11-13 parents as 
their children prepare for mock exams.  
 
If you wish to view any of these sessions, please contact me on a.kaifong_wso@gemsedu.com 
 
Year 13 Academic Review Day – Wednesday, 9th December 
 
Reminder for families of Year 13 students that this day is pending. We will be using the system we 
used for the recent review days, which served us well. We look forward to meeting with you and 
discussing the progress and next steps for your children. 
 
Year 11 Mock Exams – from Sunday, 3rd January 2021 
 
A link to all relevant information has been sent by email to all families, and is included HERE again 
for your convenience. If you have any further questions or concerns, please contact Assistant 
Principal, Helen Hurford  on h.hurford_wso@gemsedu.com.  
In addition, and vitally important, please email Helen if your child(ren) will NOT be attending the 
exams onsite. We understand some families may opt for this however, we will need to know in 
order to plan around this. 
 
Mask exemption (from the KHDA)  

Please note that masks are still mandatory for everyone at school above the age of six years. If a 
student has a medical condition, which necessitates an exemption to wearing a face mask, 
parents must apply for an exemption through the Dubai Police portal by using this link. 
Applications are typically processed within five days, and parents will have to provide supporting 
medical documents as part of the application.  
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If the application is approved by Dubai Police, the student may be exempt from wearing a mask 
on campus,but must follow all other social distancing and health and safety protocols. 
 
Gifts and shared food 

Just a gentle reminder that gift and shared food items should not be brought into the Academy for 

other students or staff members. At this time of year, in normal circumstances, this would be 

taking place to celebrate National Day, and festive season. However, we must remain compliant 

with all health and safety rules, so please, follow this instruction. 

Thank you for your support. Enjoy the National Day break!  

 
Warm regards 
 

 

Andy Kai Fong 

 
 
Key dates 

Sunday 29 November National Day Celebrations and Activities 

Monday 30 November UAE Martyr’s Day Recognition  

Tuesday 1 December UAE National Day Holiday – Academy Closed 

Wednesday 2 December UAE National Day Holiday – Academy Closed 

Thursday 3 December UAE National Day Holiday – Academy Closed 

Wednesday 9 December Academic Review Day - Year 13 

Thursday 10 December  Reports published / Last day of Term 1  

Sunday 3 January Term 2 Begins / Year 11 Mock Exam period begins  
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 ومقدمي الرعاية األعزاء أولياء األمور

 

 2021يناير  10التغيير إلى خطة التعلم اعتباًرا من 

  10بعد الكثير من المداوالت، يسعدني أن أبلغكم أننا قادرون على دعوة جميع الطالب إلى المدرسة اعتباًرا من 

البشرية، اتفقنا على نهج يسمح بحدوث ذلك، مع  بعد اتصاالت متعددة مع هيئة المعرفة والتنمية  .2021يناير 

 الحفاظ على معايير الصحة والسالمة العالية التي وضعناها منذ بداية العام. 

٪ يظل قائماً، ونتوقع أن تتبنى بعض العائالت هذا  100نحن نتفهم أن الحق في اختيار التعلم عن بعد بنسبة 

التعلم لجميع الطالب مع استمرار الموظفين في التعلم وتحسين ممارسات  الخيار أو تستمر فيه. سيستمر توفير 

 التدريس الحالية. 

 ذات الصلة بالتغييرات التي نخطط لها:  KHDAلمعلوماتكم، هذه هي البيانات الرئيسية من 

 

بخيار التعلم في  ليس لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية اعتراض على قيام المدرسة بتزويد أولياء األمور 

 ٪. 100٪، إلى جانب خيارات االستمرار في التعلم المدمج والتعلم عن بعد بنسبة 100الحرم الجامعي بنسبة 

 

طالما أن هذه األقسام تتماشى مع إرشادات بلدية دبي مع الحفاظ على التباعد االجتماعي، فإن هيئة المعرفة  

 اعتراض على ذلك.( ليس لديها KHDAوالتنمية البشرية )

يناير لتسهيل االنتقال السلس ونتطلع إلى رؤية المزيد من الطالب   10لقد عقدنا عن عمد تاريخ البدء حتى األحد 

 في الموقع.

أخرى في األسبوع األول ديسمبر ومرة   10برجاء توقع المزيد من االتصاالت والمعلومات يوم الخميس الموافق 

 . مه التخاذ القرار ألطفالكوكل ما تحتاج موف نضمن أن لديكس من الفصل الدراسي الجديد.

 

 نوفمبر  25األربعاء  -( PSHEاليوم الشخصي واالجتماعي والصحي واالقتصادي )

 

وكذلك   في الثانوية، الذي جمع كل ذلك معًا ، Diamond بفضل فريقنا الرعوي، وخاصة ماكس باتريك رئيس

 جميع الموظفين الذين ساهموا في هذا اليوم القيّم لطالبنا. 

 



 

 

 Onyxجوستين ساكسستون، رئيسة   بينما كان هناك العديد من النقاط البارزة، أردت أن أشير بشكل خاص إلى

حول اليقظة وقيمتها لضغط الحياة بعد  13 و  12في المرحلة االبتدائية، التي استضافت جلستين لطالب الصف 

 عاًما. 16

 كان الطالب يقدرون للغاية أفكارها ومعلوماتها وتوصلوا إلى أفكار واستراتيجيات قيمة للتنفيذ. 

 

 16بعد  لما المعلومات والتسجيالت

وإيما ووكر، الذين استضافوا هذا األسبوع  آمي كوبر وجاك لوفمان - 16تقدير كبير وشكر لفريق القيادة لما بعد 

المذهل. يعد عمق واتساع البرنامج وقدرته على تلبية   16جلسات إعالمية للخيارات والتسجيل في برنامج ما بعد 

ونماذج التسجيل المرتبطة بها يوم  16. من المقرر إصدار نشرة ما بعد WSOجميع االحتياجات ميزة مطلقة لـ 

  نوفمبر. 29األحد 

 

أولياء أمور الطالب في الصفوف  استضافت إيمي أيًضا جلسة "الرفاهية لآلباء" الليلة الماضية مع التركيز على

 بينما يستعد أطفالهم المتحانات وهمية. 11-13

في مشاهدة أي من هذه الجلسات، يرجى االتصال بي على  ونترغب مإذا كنت

a.kaifong_wso@gemsedu.com 

 

 ديسمبر   9األربعاء  - 13يوم التقويم األكاديمي للسنة 

بأن هذا اليوم معلق. سنستخدم النظام الذي استخدمناه في أيام المراجعة األخيرة   13تذكير لعائالت طالب الصف 

 . مومناقشة التقدم والخطوات التالية ألطفالك موالذي خدمنا جيدًا. نتطلع إلى لقائك

 

 2021يناير  3من األحد  - 11االمتحانات النموذجية للعام 

البريد اإللكتروني إلى جميع العائالت، وتم تضمينه هنا مرة تم إرسال رابط لجميع المعلومات ذات الصلة عبر 

المدير هيلين   ةأي أسئلة أو استفسارات أخرى، فيرجى االتصال بمساعد  م. إذا كانت لديكمأخرى لراحتك

 . h.hurford_wso@gemsedu.comهورفورد على 

( لن يحضروا  م )أطفالك  مباإلضافة إلى ذلك ومن األهمية ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى هيلين إذا كان طفلك

االختبارات في الموقع. نحن نتفهم أن بعض العائالت قد تختار ذلك، ومع ذلك سنحتاج إلى معرفة ذلك من أجل  

 التخطيط. 

mailto:a.kaifong_wso@gemsedu.com
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 المعرفة والتنمية البشرية(. )من هيئة   )الكمامة (األقنعةإعفاء من لبس 

. إذا كان الطالب يعاني من حالة  6يرجى مالحظة أن األقنعة ال تزال إلزامية لكل شخص في المدرسة فوق سن 

يجب على الوالدين التقدم بطلب للحصول على إعفاء من خالل بوابة   طبية تستلزم اإلعفاء من ارتداء قناع الوجه

   https://www.dxbpermit.gov.ae/homeهذا الرابط شرطة دبي باستخدام

أيام، وسيتعين على اآلباء تقديم المستندات الطبية الداعمة كجزء من  تتم معالجة الطلبات عادةً في غضون خمسة

 الطلب. 

ولكن  الطالب من ارتداء القناع في األكاديمية،إذا تمت الموافقة على الطلب من قبل شرطة دبي، فقد يتم إعفاء 

 يجب عليه اتباع جميع بروتوكوالت التباعد االجتماعي والصحة والسالمة. 

 

 الهدايا والطعام المشترك 

مجرد تذكير لطيف بأنه ال ينبغي إحضار الهدايا والمواد الغذائية المشتركة إلى األكاديمية للطالب أو الموظفين  

في الظروف العادية، يتم ذلك لالحتفال بالعيد الوطني وموسم األعياد. ومع  واآلخرين. في هذا الوقت من العام، 

 لذا يرجى اتباع هذه التعليمات.  ذلك يجب أن نظل ملتزمين بجميع قواعد الصحة والسالمة، 

 

 .شكرا لدعمكم وأتمنى لكم عطلة عيد وطني جيدة

 

 تحياتي حارة 

 

 

 آندي كاي فونغ
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 التواريخ الرئيسية 

 
Sunday 29 November National Day Celebrations and Activities 

Monday 30 November UAE Martyr’s Day Recognition 

Tuesday 1 December UAE National Day Holiday – Academy Closed 

Wednesday 2 December UAE National Day Holiday – Academy Closed 

Thursday 3 December UAE National Day Holiday – Academy Closed 

Wednesday 9 December Academic Review Day - Year 13 

Thursday 10 December Reports published / Last day of Term 1 

Sunday 3 January Term 2 Begins / Year 11 Mock Exam period begins 

 

 

 


