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Dear New Academy School Parents, 

I hope this letter finds you and your families well and that you have all had an opportunity to review our reopening 

plans and protocols for students returning to school. I would like to thank all of you for supporting your children 

through this unprecedented period. We are all aware of how important it is to ensure that safety procedures are 

followed and monitored closely when students are in school. 

As we are following KHDA safety protocols and procedures when reopening the school, we want our parents to 

know that we have a Health and Safety Team in place that consist of the following; 

1. Health and Safety Office: 

 

Name: Ms.Faith Mbithe                  Contact number: 0567123386. 

 

2. Principal: 

 

Mrs Nazia Daha                                   Email: (principal@newacademyschool.com). 

 

3. Vice Principals: 

 

 VP HS Ms.Marwa                                         Email :(marwa@newacademyschool.com). 

VP MS Mr.Baligh                                           Email: (baligh.hamdy@newacademyschool.com). 

VP ELE Ms. Khadija                                     Email: (khadija.alsayed@newacademyschool.com). 

VP KG Ms. Margaret                                  Email: (margaret.d@newacademyschool.com). 

 

                                     

4. Nurse:      Ms Reena                                Email: (reena.joseph@newacademyschool.com). 

 

We asking all parents to remain vigilant and observant for any potential signs of Covid-19, we have provided 

information in our circulars that listed what is Covid-19 and ways to stay safe during our students return back to 

school. If a student has symptoms of COVID-19 (a high temperature, a cough, loss of taste/smell) keep your child at 

home, inform the school and contact your home doctor/medical clinic. 

We have designed a designated safe place with a member of the health and safety team to ensure your child is safe 

called the “wellness room”. If a health and safety team member comes into close contact with a child with 

symptoms of COVID-19, they will wear the required PPE when administrating medical assistance. 

We ask that you inform the school at all times. If a student falls ill during the school day and there is a possibility 

that they may have contracted Covid-19, we will follow our health and safety protocols by relocating them to our 

“wellness room” and take their temperature with a contactless device and the parent will be ask to come to the school 

to pick-up your child. 

Please be assured that should anyone fall ill at New Academy School, we have the necessary safety protocols in 

place to assist them. We also expect all families to fully comply with quarantine guidelines from the Dubai Health 

Authority regarding the track and trace self-isolation procedures. 

We are excited to start this school year and we have all safety measures in place for the staff and students to have a 

safe and successful academic school year. I hope that this letter has given you the information that you need to 

understand what arrangements we have made to enable children to return to school safely. 

Please review our website and school app for any additional information over the next few weeks and if you have 

any additional questions, please contact via the school office (info@newacademyschool.com). 

We will continue to remain diligent and update you as regularly as possible. Thank you again for your continued 

support and cooperation with our full reopening plan and health and safety protocols. 

 
Sincerely, 
 

 

Nazia Daha 

 

Principal 
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 السادة أولياء األمور المحترمين

 

 تحية طيبة وبعد

والت إعادة فتح نتمتى أن تصلكم رسالتنا هذه وأنتم وعائالتكم في أحسن حال ونتمنى أن تكونوا قد قمتم بمراجعة خطط وبروتوك

ا كما تعلمون جميع. أود أن أشكركم جميعا على مساعدة ودعم أبناءكم الطلبة في هذه الظروف الراهنة. المدرسة وعودة الطالب

.ومتابعة الطالب بالمدرسةن والسالمة على اجراءات األم ضرورة الحفاظ  

لمدرسة يتكون تقوم المدرسة باتباع تعليمات هيئة المعرفة مع إعادة افتتاح المجارس فنود أعالمكم بأن فريق الصحة والسالمة با

:من التالي أسماؤهم  

 

 68031116650مسؤول  األمن والسالمة                      األسم: مس فيث    رقم المباشر:  -1

 المديرة: -1

  principal@newacademyschool.comايميل:                                   السيدة نازيا داها 

 نواب المديرة: -6

 baligh.hamdy@newacademyschool.com مرحلة المتوسطة                     ايميل:مستر يليغ نائب مدير 

 marwa@newacademyschool.com :مرحلة الثانوية                     ايميلمس مروى نائبة مديرة 

 khadija.alsayed@newacademyschool.com األبتدائية                   ايميل: مرحلةمس خديجة نائبة مديرة 

 margaret.d@newacademyschool.com اريت مديرة مرحلة الروضة                     ايميل:مس مارج

 

 reena.joseph@newacademyschool.comالممرضة:  -4

على متابعة الحالة الصحية ألبنائهم وخصوصا حال ظهور أي أعراض نتمنى من أولياء األمور أن يحرصوا 

فنحن قد قمنا بتوفير كل المعلومات الخاصة بهذه الجائحة وكيف يمكننا الحفاظ على أمننا  لجائحة كورونا

( فقدان حاسة الشم أو التذوق, سعال, ارتفاع درجة حرارته)في حال ضهرت أعراض على الطالب . وسالمتنا

 .دم احضار الطالب للمدرسة وبقاؤه في المنزل مع ضرورة ابالغ المدرسة والطبيب المعالج للطالبفنرجوا ع

" هذا غرفة العزل" لقد قامت المدرسة بتوفير غرفة خاصة وتعيين متخصصة من فريق األمن والسالمة

طالب ظهرت ويتوجب على الفريق المسؤول عن غرفة العزل ارتداء أدوات وقاية خاصة عند االقتراب من 

 عليه أعراض الجائحة وذلك عند تقديم الدعم له.

في حال تعرض الطالب بالمدرسة لوعكة صحية فمن . يجب على ولي األمر التواصل مع المدرسة دائما

حيث يثتم قياس درجة   وهنا نحن نتبع بروتوكوالت خاصة بذلك. المحتمل أن يكون قد أصابه فيروس كورونا

 حرارته وسيتم التواصل مع ولي األمر ألخذ ابنه من المدرسة.

تود المدرسة األكاديمية الجديدة التأكيد على أنه في حالة تعرض الطالب ألي وقعكة صحية طارئة فالمدرسة 

بفترة الحجر تتبع اجراءات وبروتوكوالت صارمة لمساعدة طالبنا ولذا نتمنى من أولياء األمور االلتزام 

 الصحي التي تفرضها هيئة الصحة بدبي في حالة كانت التحاليل الخاصة بكورونا ايجابية.

نحو عام دراسي ناجح  كلنا حماسة لبداية العام الدراسي حيث نوفر كل معايير األمن والسالمة للعاملين والطالب

 لتي تحتاجونها لعودة آمنة لطالبنا.ان شاء الله. نتمنى أن تكون هذه الرسائلة أعطتكم بعض المعلومات ا

لمزيد من المعلومات  نرجو منكم زيارة موقعنا االلكتروني والتطبيق الخاص بالمدرسة وفي حال كان لديكم أي 

 (.cominfo@newacademyschoolاستفسارات أخرى يرجوا التواصل عبر البريد االلكتروني )

سوف نبقى على تواصل وستبقون على علم بأحدث المستجدات بشكل مستمر. شكرا لكم حسن تعاونكم ودعمكم 

 المستمر نحو إعادة افتتاح مدرسي آمنة.

 ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان

 مديرة المدرسة

 نازيا داها
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