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Monday 11 March 2019 

Dear Parents 

 

The first of our priorities at NAISAK is to ensure the Health and Safety of all our students at all times 

when on campus. The purpose of this letter is to clarify the expectations in terms of Health and Safety 

at school at two key moments of the day: drop-off time and dismissal time. Drop-offs and dismissals 

are key times of the day due to the amount of children, adults and cars in the same areas.  

 

Drop-off time 

 

School is open to students as from 06:30. Before this time, students are not allowed to enter school as 

no supervision is available.  

Students are supervised in the courtyard from 06:30.  

At 07:00, students are asked to make their way to their respective classroom and are under their 

respective teacher’s supervision. 

 

Dismissal time 

 

- Foundation Stage 1 

Some students from Foundation Stage have written permission to leave school at 12:00. 

Parents/carers must make their way to the school reception and then to the respective classroom. 

 

- Normal end of the day (13:40) 

All Foundation Stage and Year 1 students remain under their respective teacher’s supervision until a 

parent/carer/older sibling picks them up from their classroom. 

Year 2 to Year 6 students are expected to remain under their respective teacher’s supervision until a 

parent/carer/older sibling picks them up from the courtyard. 

All Secondary School students are allowed to exit school without a parent/carer. 

 

This means that parents/carers must enter school and collect the Foundation Stage and Primary 

School child/ren from the relevant collection point and not wait on the car park for young students to 

make their way unaccompanied.  

 

Please note: Students who do not take part in ECAs between 13:40 and 14:40 should not be left at 

school to wait for a sibling who takes part in an ECA as no supervision is organised. Students who 

finish their day at 13:40 must be collected promptly, as explained above. 

 

- ECA dismissal time (14:40) 

All Primary School students are expected to remain under their respective ECA teacher’s supervision  
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until a parent/carer/older sibling picks them up from the courtyard. 

All Secondary School students are allowed to exit school without a parent/carer. 

 

This means that parents/carers must enter school and collect the Primary School child/ren from the 

relevant collection point and not wait on the car park for students to make their way there 

unaccompanied. 

 

Black gates 

 

The black gates refer to the main entrance gate to the car park and the main exit gate of the car park. 

For Health and Safety purposes, the black gates will be open at the following times: 

06:30 to 07:30 (morning drop-off time) 
11:50 to 12:15 (Foundation Stage pick-up time for some) 

13:10 to 14:10 (end-of-day pick-up time) 
14:20 to 15:00 (end-of-ECA pick up time) 

 

School is accessible at all times of course, but visitors must sign in at the main entrance gate. 

 

Black doors 

 

The black doors refer to the doors between the car park and the school buildings. For Health and 

Safety purposes, the black doors will be open at the following times: 

06:30-07:30 (morning drop-off time) 

11:50-12:10 (Foundation Stage pick-up time for some) 
13:40-14:10 (end-of-day pick-up time) 
14:40-15:00 (end-of-ECA pick-up time) 

 

As stated above, school is accessible at all times. Visitors will be allowed in after having signed in at 

the main entrance gate with our Security Officers. 

 

Please do not hesitate to contact our school reception for further information or suggestions for 

improvement. 

 

Yours faithfully 

 

Lydie Gonzalès 

Health and Safety Officer 
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 2019مارس  11االثنين 

 

 أعزائي أولياء األمور،

 

الغرض من هذه الرسالة و جميع األوقات في الحرم الجامعي.  خاللهو ضمان صحة وسالمة جميع طالبنا  NAISAK أول أولوياتنا فيإن 

ووقت الفصل. تعتبر أوقات  الدخولهو توضيح التوقعات من حيث الصحة والسالمة في المدرسة في لحظتين أساسيتين من اليوم: وقت 

 .األطفال والبالغين والسيارات في نفس المناطقكبير من  تواجد عددرئيسية في اليوم بسبب  اأوقات و الخروج من المدرسة دخولال

 

 الدخولت وق

 

 .ال يُسمح للطالب بدخول المدرسة قبل هذا الوقت حيث ال يتوفر أي إشرافو  6:30المدرسة مفتوحة للطالب اعتباًرا من الساعة 

 .06:30من الساعة  ساحة المدرسة ابتداءايتم اإلشراف على الطالب في 

 .مدرسهميكونوا تحت إشراف  يثح وفهم، يُطلب من الطالب أن يشقوا طريقهم إلى صف 07:00في تمام الساعة 

 

 الخروجوقت 

 

 1المرحلة التأسيسية  -            

الوصول إلى  المرافقين/  األولياء. يجب على 12:00إذن مكتوب لترك المدرسة في الساعة  التأسيسيةبعض الطالب من المرحلة لدى 

 مكتب االستقبال في المدرسة ثم إلى الفصل الدراسي المعني.

 

  (13:40) ليوملعادية النهاية ال -            

 / األخوة األكبر سنا المرافقينأحد الوالدين / يقوم يبقى جميع طالب المرحلة التأسيسية والسنة األولى تحت إشراف معلمهم الخاص حتى 

 من الصف. بالتقاطهم

 .الساحةمن  بأخذهمخوة األكبر سناً / اإل المرافقينحتى يقوم أحد الوالدين /  مدرسهمتحت إشراف  ةالسادس إلىالثانية  واتيظل طالب السن

 .المرافقينيُسمح لجميع طالب المدارس الثانوية بالخروج من المدرسة بدون أحد الوالدين / 

 

المكان بتدائية من أطفال المرحلة التأسيسية والمدرسة اال وأخذلتحاق بالمدرسة اال المرافقينمور / وهذا يعني أنه يجب على أولياء األ

 غير مصحوبين بذويهم.يأتي الطالب و هم  حتى الوعدم االنتظار في موقف السيارات الخاص بهم 

 

و لذلك ال يجب  في المدرسة 14:40و  13:40لطالب الذين ال يشاركون في األنشطة اإلضافية بين الساعة لأي إشراف وجد ال يمالحظة: 

 .ةضافياألنشطة اإلفي  ونيشارك نالذي اإلخوةانتظار أحد في  تركهم

 على الفور ، كما هو موضح أعاله. 13:40الطالب الذين ينهون يومهم في الساعة  أخذيجب أن يتم 

 

 (14:40) قت الفصل من النشاط الدراسي اإلضافيو -          

 

/  المرافقيننشاط اإلضافي حتى يقوم أحد الوالدين / باليُتوقع من جميع طالب المدارس االبتدائية أن يظلوا تحت إشراف معلمهم الخاص 

 .الساحةمن  بأخذهمخوة األكبر سناً اال

 .المرافقييُسمح لجميع طالب المدارس الثانوية بالخروج من المدرسة بدون أحد الوالدين / 
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المكان بتدائية من أطفال المرحلة التأسيسية والمدرسة اال وأخذلتحاق بالمدرسة اال المرافقينمور / وهذا يعني أنه يجب على أولياء األ

 غير مصحوبين بذويهم.إلى أن يأتي الطالب و هم وعدم االنتظار في موقف السيارات الخاص بهم 

 

 سوداءالبوابات ال

 

موقف السيارات. ألغراض الصحة من تشير البوابات السوداء إلى بوابة المدخل الرئيسي إلى موقف السيارات وبوابة الخروج الرئيسية 

 :والسالمة ، ستفتح البوابات السوداء في األوقات التالية

 الصباح( الوصول في)وقت  07:30حتى  06:30من 

 المرحلة التمهيدية(طالب بعض  استالم)وقت  12:15إلى  11:50من 

 )وقت االستالم في نهاية اليوم( 14:10إلى   13:10من 

 )وقت انتهاء النشاط اإلضافي( 15:00إلى  14:20من 

 

 جميع األوقات ، ولكن يجب على الزائرين تسجيل الدخول عند بوابة المدخل الرئيسي.تكون المدرسة مفتوحة في 

 

 األبواب السوداء

 

األبواب السوداء إلى األبواب بين موقف السيارات ومباني المدرسة. ألغراض الصحة والسالمة ، ستفتح األبواب السوداء في األوقات تشير 

 :التالية

 الصباح( الوصول في)وقت  07:30حتى  06:30من 

 المرحلة التمهيدية(طالب بعض  استالم)وقت  12:10إلى  11:50من 

 )وقت االستالم في نهاية اليوم( 14:10إلى   13:10من 

 )وقت انتهاء النشاط اإلضافي( 15:00إلى  14:40من 

 

 عندتسجيل عند بوابة المدخل الرئيسي السيتم السماح للزوار بالدخول بعد  و إلى المدرسة في جميع األوقات الدخولكما ذكر أعاله ، يمكن 

 .ضباط األمن لدينا

 

 .خدمات المدرسة لتحسين كماقتراحاتز كما نرحب بمزيد من المعلوماتلالمدرسة لفي ستقبال االفي االتصال بمكتب  وال تترددم، من فضلك

 

 ملك ةالمخلص

 

 ليدي غونزاليس

 الصحة والسالمة ؤولة عنالمس
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