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وابط محددة ُيسَمح بإقامة حفالت التخرج لطلبة الثانوية العامة في إمارة دبي شريطة االلتزام بض
تضمن أعلى معايير السالمة 
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تزام تقع على عاتق المدرسة مسؤولية التأكد من االل•
كانت بكافة اإلجراءات االحترازية المعتمدة سواء أ

. داخل حرم المدرسة أم خارجه
(من أفراد األسرة2+ الطلبة )تسجيل أسماء الحضور •
يمي سيتم إعفاء الخريجين والضيوف والطاقم األكاد•

اتجميع التطعيماستكلموافي حال  PCRمن فحص 
جب في حال عدم استكمال التطعيم ألي سبب كان، ي•

ساعة 48سلبي ال يتجاوز  PCRإبراز فحص 
التخرج في حال عدم إبراز نتيجة فحص سلبية في يوم•

لن يتم إدخالهم لموقع الحدث
فل يجب أن يتم استالم جميع األغراض المتعلقة بح•

.  التخرج قبل موعده
يجب أن يكون لدى المدرسة خطة واضحة إلدارة •

.الحشود في مكان الحفل
يجب وضع كافة خطط إدارة الحشود عند المداخل •

والمخارج، تجنباً للزحام
ان، في حال عدم وجود طاقة استيعابية كافية للمك•

ة ينصح بتطبيق النموذج الهجين وإتاحة الفرص
ن خالل  للضيوف لمتابعة حفل التخرج عبر اإلنترنت م

التطبيقات المتاحة
التأكد ينبغي على المدرسة قبل تنظيم حفل التخرج•

عانون من توقيع الضيوف على تعهد يفيد بأنهم ال ي
من أعراض مرضية، ويؤكد التزامهم باإلجراءات 

.االحترازية

ل يجب على الخريجين ارتداء زي التخرج بالكامل قب•
الدخول إلى موقع الحفل

جهيز عدم توفير أي موقع أو منطقة قبل دخول القاعة للت•
واإلعداد، وذلك تجنباً لحصول أي تجمعات

سلبية مدتها  PCRإبراز شهادة التطعيم أو نتيجة فحص •
ساعة عند المدخل 48ال تتجاوز 

دي، التأكد من ارتداء الكمامات، وااللتزام بالتباعد الجس•
متر مربع للفرد 4)والتقيد بالطاقة االستيعابية للمكان 

(الواحد

ينصح بتسليم أو وضع الشهادات على الكراسي، •
رح مع واالكتفاء بالتصوير مع الكادر المدرسي على المس

االلتزام بالتباعد الجسدي 

لهم يجب أن يجلس الخريجون على الكراسي المخصصة•
وعدم تبادلها

ال يسمح باالختالط والتجمع داخل وخارج القاعة•

ل ال ُيسمح بالمصافحة أو أي شكل من أشكال التواص•
(التقبيل أو العناق)الجسدي 

ة ال ُيسمح للضيوف واألهالي بدخول المنطقة الخاص•
بالخريجين أثناء الحفل

ال يسمح بتقديم الطعام•

.دقيقة90يجب أال تزيد مدة الحفل عن •

أثناء حفل التخرج قبل حفل التخرج 

وية حفالت التخرج المسموح بها هي لخريجي الثان
العامة

رى السماح بإقامتها في حرم المدارس أو في أماكن أخ
مئمةخارج المدرسة في حال وجود طاقة استيعابية مال

متر مربع 4)االلتزام بالطاقة االستيعابية للمكان 
(للشخص الواحد

وضع إجراءات محددة للسماح بإقامة حفالت 
ملء الطلب عبر بوابة الهيئة : مثال)التخرج 

(للمدارس

معرفة، هيئة ال)التنسيق التام بين الجهات المعنية 
مال زيارات الستك( ودامئرة السياحة في دبي وبلدية دبي

إلجراءات االلتزام والرقابة والتأكد من االلتزام التام با

ضوابط عامة



Graduation Ceremonies Procedures and Guidelines 

26 May 2021



Graduation ceremonies for high school students will be allowed in Dubai 
under strict guidelines to ensure the highest standards of safety
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• The school is responsible for ensuring all the protocols are 
followed whether on the school campus or at external 
venues.  

• Keep a record of the names of people attending (students + 
two family members).

• Graduates, guests, and academic staff will be exempt from 
taking a PCR test if they have received all doses of the 
vaccination

• Attendees who have not been fully vaccinated (for any 
reason) must present a negative PCR test certificate 
completed less than 48 hours before the event. 

• Attendees that do not present a vaccination certificate or 
negative PCR test result on the day of the event will not be 
allowed to enter the ceremony site

• Everything related to the occasion must be handed to the 
students before the day of the ceremony. 

• The school must have a clear plan for crowd management at 
the ceremony.

• Crowd management plans must be in place at every entrance 
and exit to avoid overcrowding.

• If the graduation hall does not provide sufficient capacity, it 
is recommended to apply a hybrid system and provide guests 
with the opportunity to watch the event online through 
available technology.

• Prior to the ceremony, the school must ensure that all guests 
sign a written declaration stating they don’t have any 
symptoms and confirming their adherence to the protocols.

• Make sure graduates wear their academic 
regalia before entering the location of the 
ceremony. 

• To avoid gatherings, there must be no holding 
area for graduates prior to the ceremony.

• Vaccination certificate or negative result of PCR 
test done a maximum of 48 hours before the 
event needs to be presented at the entrance.

• Ensure adherence to wearing masks and 
physical distancing.

• You are encouraged to place the certificates on 
the chairs and only take pictures with the 
academic staff on the stage, while following 
social distancing guidelines.

• Graduates must sit in their designated chairs 
and not change them.

• Gatherings are not allowed inside and outside 
the hall. 

• Hand shaking and any form of physical contact 
(hugging, kissing) are not allowed.

• Guests and parents are not allowed to enter the 
area designated for the graduates during the 
ceremony.

• No food or buffets are allowed at the ceremony. 
• The ceremony should not exceed 90 minutes.

Before the ceremony During the ceremony

Graduation ceremonies are allowed for high 
schools only.

Graduation ceremonies are allowed to be 
held on school campuses or at external 

venues if they support sufficient capacity.

Attendees must adhere to the capacity of 
the hall (4m2 per person). 

Follow established procedures to organise
graduation ceremonies, such as applying 

via KHDA’s School Portal.

Full coordination between the concerned 
authorities (KHDA, Dubai Tourism, and 

Dubai Municipality) regarding compliance 
visits to ensure protocols are 

being followed. 

General guidelines


