
 

 

 

 

 م 2021( لسنة    63رقم )  تعميم 

 2022 - 2021بشأن الفئات املستثناة من التعليم الحضوري في املدارس الخاصة في الشارقة خالل العام الدراس ي 

Circular No. (63) of 2021 

Regarding the exemptions from face-to-face learning at private schools in Sharjah during the 2021-2022 

 املحترمين                  مديري املدارس الخاصة السادة/  

تهدددد هيئة الددددةةللتددددددددددددددددالتددددةةلصدقصائةل  ددددا ة  ادددد ةللد اددددا ة   دددددددددددددددد  ة

 لألمناا ،،،

ةبالدقمائةلتئة)
ً
ة2021(ةلسنةة56باإلشالةةإلىةلملوضوعة عالهة إ حاتا

بتأنةللقودةةللكامصةةلصدقصائةل حضوليةنرفقةليئة دناهةللفلا ة

ملسدثناةةمنةللدقصائةل حضوليةفيةلمل لسةة لملدطصبا ةللولج ةل

 توفر اةلقبولةلالسدثناءة.

 شاكرين حسن تعاونكم،،،

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،،

Dear Schools Principals   

Sharjah Private Education Authority is pleased to extend its 

warmest greetings to you. 

Following Circular no. 56 regarding the full return to 

attendance education, attached is a list of categories 

exempted from attendance education in schools with the 

requirements needed to grant the exemption. 

Your cooperation is highly appreciated… 

Best Regards… 
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 27/10/2021صدر بتاريخ :  

  

 
 علي أحمد الحوسني 

 مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص 
 

 ةةةةةمرفقةلالسدثناءل 



 

 
 
 

 الفئات املستثناة من التعليم ا�حضوري

 

 

 

 

 

 

 املتطلبات  االستثناءات 

الطالب املصابون بمرض مزمن �شط عا��   .1

�عانون من   ا�خطورة. أيًضا، الطالب الذين

نقص املناعة �سبب مرض مزمن �شط أو 

املثبطة  الطالب الذين يتناولون األدو�ة

  .للمناعة ع�� املدى الطو�ل

ومصدق من وزارة ال�حة ووقاية ا�جتمع من قبل ط�ي مفصل  تقر�ر

ووقاية ا�جتمع، والذي ي�ون إما   طبيب مرخص من وزارة ال�حة

تقديم التقر�ر   / استشارً�ا أو متخصًصا �� تخصصھ الط�ي. يجب توجيھ

لف��ة   الط�ي إ�� العيادة املدرسية للطالب لتوصية التعلم عن �عد للطالب

ة ال�حية للطالب و�ثبات دليل خطر  زمنية محددة، �عد وصف ا�حال

إذا �ان الطالب مر�ض جسدًيا للذهاب إ��  COVID-19 اإلصابة بمرض

 .املدرسة

الطالب األ�حاء الذين �عيشون مع مر�ض   .2

 مر�ىى مصاب�ن بمرض مزمن شديد /

ا�خطورة ، والذين لد��م إعفاء ط�ي من تلقي  

  .COVID-19 لقاح

  

وزارة ال�حة ووقاية ا�جتمع من قبل  مصدق منو  ط�ي مفصل تقر�ر

والذي ي�ون إما   طبيب مرخص من وزارة ال�حة ووقاية ا�جتمع ،

 استشارً�ا أو متخصًصا �� تخصصھ الط�ي. يجب توجيھ / تقديم التقر�ر

الط�ي إ�� العيادة املدرسية للطالب مع توصية التعلم عن �عد للطالب 

�� املن�ل و�عفا��م من تلقي  ا�حالة ال�حية للمر�ض / املر�ىى  �عد وصف 

 ع�� خطر  يجب .COVID-19 لقاح
ً

أن يو�ح التقر�ر الط�ي أيًضا دليال

املن�ل إذا �ان الطالب يرتاد   من قبل مر�ض COVID-19 اإلصابة بمرض

 .املدرسة جسدًيا

الطالب ا�حتجزون �� وط��م (أي خارج دولة  .3

 ألسباب تتعلق بـ اإلمارات العر�ية املتحدة)

COVID-19. 

  

وثائق رسمية مصدقة من سفارة / قنصلية دولة اإلمارات العر�ية  / وثيقة

الطالب وال�ي �عرض األدلة لسبب عدم قدر��م ع��  املتحدة �� موطن

املتحدة. يجب توجيھ / تقديم هذه  العودة إ�� دولة اإلمارات العر�ية

 .لقرارالتخاذ ا الوثيقة / الوثائق إ�� إدارة املدرسة املعنية

الطالب املعزول�ن/ ا�حجور�ن �حيا خالل  .4

 .ف��ة العزل / ا�حجر الص�� 

  

عند االن��اء من عملية التحقيق �� ا�حالة ال�ي   COVID-19 �جنة قرار

 .�� الشارقة تجر��ا هيئة ال�حة



 

 
 
 

ategories exempted from attendance education in schoolsC 

Exemptions Requirements 

1. Students with active high-risk chronic 

disease.  Also, students who are 

immunocompromised because of active 

chronic disease or students on long-term 

immunosuppressive medication.  

  

MOHAP-attested detailed medical report by a MOHAP-licensed 

Physician, who is either a Consultant or Specialist in his/her 

medical discipline. The medical report shall be 

addressed/presented to the Student’s School Clinic 

recommending distant learning for the student for a specific 

period of time, after describing the student’s health condition 

and demonstrating evidence towards the risk of contracting 

COVID-19 disease if the sick student is physically attending 

school. 

2. Healthy students living with patient/s 

with high-risk chronic disease, who have 

medical exemption from receiving the 

COVID-19 vaccine.  

  

MOHAP-attested detailed medical report by a MOHAP-licensed 

Physician, who is either a Consultant or Specialist in his/her 

medical discipline. The medical report should be 

addressed/presented to the Student’s School Clinic 

recommending distant learning for the student after describing 

the health condition of the household patient/s and that they 

are exempted from receiving the COVID-19 vaccine.  The 

medical report should also be demonstrating evidence towards 

the risk of contracting COVID-19 disease by the household 

patient if the student is physically attending school. 

3. Students who are held up in their home 

country (i.e. outside the UAE) due to 

COVID-19 related reasons. 

  

Official document/s attested by the UAE Embassy/Consulate in 

the student’s home country demonstrating evidence towards 

the reason behind their inability to travel back to the UAE. This 

document/s shall be addressed/presented to the concerned 

school administration for decision. 

4. Isolated/quarantined students, during 

the isolation/quarantine period. 

  

The COVID-19 Committee’s Decision upon completion of the 

case investigation process undertaken by the health authority in 

Sharjah. 

 


