Date: October 1st, 2020

Circular No:17 / AY 2020-2021
Grade 2 D COVID-19 CASE- students and teachers returning to school
Second consecutive negative test results

Dear Grade 2 D Parents (B group),

2020 أكتوبر1 : التاري خ

،)B  (املجموعةD السادة أولياء األمور الصف الثاني

I trust that you and our Grade 2 D students are all keeping well
during the 14-day quarantine.

 بصف ففدة خيلة ترة الحة االجح الصف ف التي، Dأنا واثق من أنك وطالبنا بالصف ففف الثاني
ً 14 تستمح مللة
.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

 ايما يتعلق2020  ف ف تمبح21

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

 والتي طلبنا ننا فيها،  اإليجفابيفة التي له اشافف ف ف ف ففاا فا اصف ف ف ف ف ط لفك19 بحفالفة كوايفل

14-day quarantine.

اض ف ففااة إلى البحيل اإللكلحوني الس ف ففابق الرس له إر ف ففال

ً 14 اجراء فحص لطفل وااللتزام ب لحجرالصحي ملدة
. يون

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

ً
 يجب أن يخض ف ففخ أس ف ف،واقا ل يئة الص ف ففدة

in quarantine must have the second test administered on the

 طالب مخالط ادالة إيجابية الختب ر/

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

 ففياون اليوث الثاني عف ففح 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
may return to school on Tuesday, October 6th, 2020

 وإذا للقيت نايجة االتتبار الثاني،2020  أشتوبح3 االجح الص ف ف بالنس ف ففبة ل لك
 أشتوبح6 ، يمكن ل لك أن يعود إلى امللر ففة يوث الثرثاء، وكانت ففلبية2020  أشتوبح4
.2020

Please note:

:يرجى املالحظة

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

 إلى ممحضفة امللر فة قبل رخوع19 يجب على اآلباء إر فاة نتيجة الفحص الث ني لكوفيد
، أشتوبح5 يب يوث

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
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.

 إذا له لكن يل للقيت نايجة ال ح.ط لك الى امللر ف ففة يوث الثرثاء
.االحخاء االنتظار حتى لتلقى النايجة وإر ال ا إلى ممحضة امللر ة

 يحجى االلصف ففاة بممحضف ففة امللر ف ففة السف ففيلة خاس ن على الحيه،إذا كانت لليك أس أ ف ففئلة
.0525575805  على، أو بساعلة مليحة امللر ة السيلة ميحة يو ي0527382709

أخي ففاة
ففر

 ون ش ففل ل ففك أن ي ففادة احل العم ف،ن ف م ف أن لظ ف أن ففت وأحب ففان ففك بص ف ف ف فد ففة خي ففلة
 مللزمون خمي ًعفا بحمففايففة ف ف ف فدففة املفلر ف ف ف ففين وال رب واملجتمخ املففلري ف ف ف ف ي،ال رح
.األويات غيح العادية

Yours sincerely,

،تفضلوا بقبول فائق االحترام
Antoinette Brown
Principal Director

A Member of Bin Omeir Educational LLC
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