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Date: October, 13th 2020
Circular No:24 / AY 2020-2021
Grade 3 A Students: COVID-19 case

Dear Parents of our Grade 3 A students,
I write to let you know that we have had a
suspected case of COVID-19 in the Grade 3 A class on
Thursday. The parents of the student in Group B only
informed us yesterday during the late afternoon after
the test results were revealed.
We took the necessary precautionary measures to
inform all parents of Group B and we had to isolate the
English, Arabic, and Islamic teachers to safeguard
themselves and the rest of the Group A students. The
teachers will be teaching from home until October
26th, 2020 )last day of Quarantine for teachers) and all
Grade 3 A students (the A and B alternative groups)
should be online at home to attend classes.
I apologise for the inconvenience caused, but the health
and safety of our students and staff is very important to
us and we do not want to take any risks with Group A
as well.
Thank you for your cooperation and support as always
keep safe and healthy.

، A السادة أولياء أمور طالبنا في الصف الثالث
في الص ت ت تتف19 أكتب إليكم إلعالمكم بأن لدينا حالة مش ت ت ت لـ ا لت ت ت ت ت ت ت ت كوفيد
 تم ابالغنت تتا من قلت ت ولي األمر طت تتالت تتب من.  يوم الخميس الف تتارA الث تتال تتث
.املجموعة "ب" مساء يوم أمس بعد ظهور الن يجة االختلار
في املجموع تتة “ب" املخ تتال نA أبلغن تتا أولي تتاء أمور طالب الص ت ت ت تتف الث تتال تتث
 ب تتاألمس ففي في وق تتر مت تتأخر بع تتد الكش ت ت ت تتف عن ت تتا،مل تتا ت ت ت تترة للح تتال تتة
. االختلار
اتختتا تتا اإلاراءاح االحيةاالتتة الالامتتة إلبالغ اميع أولي تتاء األمور ب تتاملجموع تتة
"ب" وكان علينا عزل معلمي اللغة اإل جل زية والعربية والدراستتاح االستتالمية
 ست تتيفوم انعلمون بالتدر س من."لحماية أ فست تتهم وبفية طالب املجموعة "أ
 ( آختتر يتوم فتتي التاتجتتر الصت ت ت ت ت تتي2020  أكتتتتوبتتر26 انت تتزل عتتن بتع ت تتد حت ت
A للمتتدرس ت ت ت ت ن) ولجتتب أن يحض ت ت ت تتر عن بعتد اميع طالب الص ت ت ت تتف الثتالتث
.(املجموعتان" أ و ب") ك الحصص الدراسية
 ولكن ص ت ت ت تح تتة وس ت ت ت تتالم تتة طالبن تتا وموظفين تتا مهم تتة ا تتدا، أعت تتار عن اإلاع تتا
. " بالنسلة لنا وال رلد املخاطرة مع املجموعة "أ
ت تتكرا لكم على تعاو ك ودعمكم و راو منكم دا ما الحفاظ على س ت تتالمتكم
.وصحتكم

،تفضلوا بفلول فا ق االحيةام
Yours sincerely,
Antoinette Brown
Principal Director

A Member of Bin Omeir Educational LLC
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