Date: October 1st, 2020
Circular 16 / AY 2020-2021
Subject: Quarantine and Self-isolation Form
Dear Parents,
I trust that you are all keeping well.
In order to keep to the health and safety regulations required by the government and DOH, it is of immense importance
that you will let us know if you or any members of your close family, are in quarantine or self -isolation.
For any suspected cases, parents must take their children to the nearest hospital to be tested and must inform the
school nurse Mrs. Jay-Ann by calling her on 052 738 2709 and complete the “Quarantine and Self-Isolation form” below
(Available on the school’s Website).
Parents must provide the school nurse with the test results within 48 hours.
Parents should not keep their children home without informing the school of their COVID-19 status as this could
influence the health and safety of the school community.
The school will not take any risks with suspected cases and will inform parents immediately if their children show any
symptoms.
According to DOH and our school’s clinic, a student or teacher that was in direct contact with another person who tested
positive for COVID-19, should be tested immediately. Although the test results might be negative, all individuals must
adhere to the 14 days quarantine. On the 12th day of quarantine, a second test must be administered prior to the return
of the students or teachers at school.
Thank you for your cooperation.
Yours sincerely,
Antoinette Brown
Principal Director

I ________________________________the parent of ___________________Grade ________
Confirm that my child / or one of my direct family members, was/were in direct contact with a positive COVID-19 case
on _______________________ (date).
My child/ children/family was/were tested at ____________________________________________ (name of hospital
or medical institution) on (date)________________________________, and we are in 14 days quarantine/ selfisolation.
I understand that my child (mentioned above) must be tested a second time before he/she will be allowed to enter the
school.
Please find attached my child’s COVID-19 test results for the school’s clinic record keeping.
Parents’ full name ______________________________________ date______________
Parents signature ______________________________________
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تعميم رقم 16
املوضوع :نموذج الحجرالصحي والعزل الذاتي
أولياء األمور الكرام،
أنا على ثقة من أنكم جميعا على ما يرام.
ل ا حكومة أبوظب وهيئة الصح ح ححمة ،من األهمية القصح ح ححور أ ا كنا أنا أو أن أو أا من أ را
من أجل االلتزام بلوائح الصح ح ححمة واليح ح ح مة ال
عائل ك املقربة في الحجر الصحي أو العزلة الذا ية.
ألا حالة مش ح ح ب ا ،يجب على اآلباء اص ح ح فال أ إال م أبى أترل مي ح ح ش ح ححإ ألجراء الإفص ويجب علي م أب غ ممرض ح ححة امللري ح ححة الي ح ححيل جاا
باال صال ب ا على رتم  052 738 2709وإأمال "نمونج الحجر الصحي والعزل الذاتي" أ ناه (م و ر على موتع االلكتكوني للملرية).
يجب على أولياء األمور زويل ممرضة امللرية بنتائج االختبارفي غضون  48ساعة.
يجب على أولياء األمور علم أبقاء أ إال م في املنزل و أب غ امللريح ح ححة بفالت م الصح ح ححمية عول االشح ح ح اه أو االصح ح ححابة بكو يل  19أل نلك تل يؤثر على
صمة وي مة املج مع امللرس .
لن اا ر امللرية في ال عامل مع أا حالة املش ي ا ويوف ي م اب غ أولياء األمور عول ظ ور أا أعراض على أ إال م على الإور.
و ًقا ل يئة الص ح ححمة وعيا ملري ح ح وا ،يجب على ال الب أو امللرس الذا كا على ا ص ح ححال م اش ح ححر مع ح ح ص رر ث أص ح ححاب بإ كوس كو يل 19
أجراء الإفص على الإور .ويجب على جميع األ را االلتزام بالحجر الص ح حححي ملل ً 14
يوما ح ى لو كان ن يجة االر ار ي ح ححل ية .في اليوم الثاني عش ح ححر
من الحجر الصحي ،يجب أجراء ار ار ثاني ت ل عو ال ل أو امللري في امللرية.
شكرا ل عاونكم.
إضلوا بق ول ائق االحتكام،
أن واني براو
ملير امللرية
أنا ________________________________ ووبي أمر ال الب/ححة_______________________________ بصف _______________________________
أأأل أ

إلي  /أو أحل أ را عائل املقرب  ،كا  /كان على ا صال م اشر مع حالة أيجابية لإ كوس كو يل  19في ال اريخ ____________________

م فص إلي /أ إابي  /عائل في مي شإ __________________________________________ في ال اريخ____________________________
ونفن في الحجر الصحي  /العزل الذاتي ملل  14يوما.
أ إ مأ

إلي (املذكور أع ه) يجب أ يقوم بإفص رر ثاني ت ل أ ييمح ل بلرول امللرية.

مر ق لكم ن يجة فص كو يل  19إلبن  /ابو لمإظ ا في سج ت عيا امللرية.
االيم وبي األمر كامل _____________________________________ :ال اريخ____________________ :
وتيع وبي األمر_______________________________________ :
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