Date: October 1st, 2020

Circular No:18/ AY 2020-2021
Bus 32 Students COVID-19 CASE- students and teachers returning to school
Second consecutive negative test results

Dear Parent of Bus 32 students,

2020 أكتوبر1 : التاري خ

32 السادة أولياء األمور الحافلة رقم

I trust that you and our students are all keeping well during the 14day quarantine.

14 ةة

 بص ح ح حححة تيةة لحج فالة الال ال ح ح ح التي تس ح ح ح،أنا واثق من أنك وطالبنا
ً
.يوما

st

I refer you to the previous email that was sent on September 21 ,
2020 regarding the positive COVID-19 case detected in your child’s

 في ا ي علق2020  ح ح بل21

class, for which we requested you to be tested and to adhere to a

 والتي طلبنا ننا فيها،  اإليجحابيحة التي لم اشافح ح ح ح ححاف حا ف ح ح ح ح ح ط لحك19 بححالحة كوفيحة

14-day quarantine.

اض ح ححافة إلى البلية اإللكالوني الس ح ححابق الرس لم إر ح ححال

ً 14 اجراء فحص لطفل وااللتزام ب لحجرالصحي ملدة
. يون

According to the Department of Health (DOT), any person/student

ً
 يجب أن يخض ح ححخ أس ح ح،وفقا ل يئة الص ح حححة

in quarantine must have the second test administered on the

 طالب مخالط لحالة إيجابية الختب ر/

12th day of quarantine. Therefore, for your child, the 12th day of

 ححياون اليوث ال اني مف ح من، وبرلك.الث ني في اليوم الث ني عش اار نح الحجرالص ااحي

rd

quarantine will be on October 3 , 2020 and if you receive the
2nd test results on October 4th, 2020 and it is negative, your child

 وإذا للقيت نايجة االل بار ال اني،2020  أش وب3 الال ال ح ح بالنس ح ححبة ل لك

may return to school on Tuesday, October 6th, 2020 (groups B

 أش وب6 ، ي كن ل لك أن يعود إلى ا ةر ححة يوث ال حثاء، وكانت ححلبية2020  أش وب4

students only)

) ) طحب املل ومة "ب" فقط.2020

Please note:
Parents must send the results of your child’s 2nd COVID-19 test to
the school nurse before your child may enter the school on
Monday. If you have not received the results on the 5th, please wait

:يرجى املالحظة
 إلى م ضحة ا ةر حة قبل رتوع19 يجب ملى اآلباء إر حاج نتيجة الفحص الث ني لكوفيد
،  أش وب5 قب يوث

until you have received the result and you have submitted it to the

.فال تاء االن ظار حتى ل لقى النايجة وإر ال ا إلى م ضة ا ةر ة

school nurse.
If you have any questions, please call the school nurse Ms. Jay-Ann
on 0527382709 or the PA to the Principal Ms. Samira Youssfi, at

 إذا لم لكن قة للقيت نايجة ال ح.ط لك الى ا ةر ح ححة يوث ال حثاء

ضح ححة ا ةر ح ححة السح ححيةة تاس ن ملى ال قم
.0525575805  ملى،يلة يو ي

 ي جى االل ح ححاج ب،إذا كانت لةيك أس أ ح ححئلة

 أو بسامةة مةي ة ا ةر ة السيةة0527382709

0525575805.
We hope that you and your loved ones will keep well, and we assure
you that our Leaderships team at Ajyal Al Falah, are all committed
to safeguarding the health of our teachers, our students, and school
community in these extraordinary times.

أتي ححاج
ححر

 ون ش ححة ل ححك أن ق ححادة ف ل الع ح،ن ح م ح أن لظ ح أن ححت وأحب ححان ححك بص ح ح ح حح ححة تي ححةة
 ملازمون ت ي ًعحا بح ححايححة ح ح ح ححححة ا حةر ح ح ح ححين وال حب واملل خ ا ححةري ح ح ح ح ي،ال حح
.األوقات غيل العادية

Yours sincerely,

،تفضلوا بقبول فائق االحترام
Antoinette Brown
Principal Director

A Member of Bin Omeir Educational LLC
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