COVID-19 Update from the Head of School
فيوس كورونا من مدير المدرسة
تحديث عن ر
March 3, 2020
Dear parents,
While yesterday’s arrival of COVID-19 to Jordan has raised some anxieties, we are glad to report that
here on campus, the community remains calm and focused on our studies and student activities. Still,
we are monitoring local news closely. Happily, as you may have seen, there have been no new cases of
COVID-19 in Jordan since yesterday, and in fact, friends, family members and associates of the one
confirmed case have been reported by the Ministry of Health to have all tested negative.
Nonetheless, we continue to prepare for all eventualities and I wanted to share with you the extra
precautions we are taking as a community to keep our students safe and healthy.







The Dining Hall is now being disinfected three times per day, once after every meal.
All desks and chairs in the Upper and Middle Schools are being disinfected daily
Door knobs, too, are being disinfected daily.
The number of hand sanitizer dispensers around campus has increased to 200.
Since hand washing is among the most effective interventions, we have posted reminders at
sinks around campus
And further, we have gathered at different times as students, faculty and staff to review plans
for what we would do should the virus spread in Jordan.

At this point, there is no indication of risk to campus health, and instead, today has been buoyant and
bright. Earlier today, students outside my window were playing football and enjoying a gloriously
warm day, while other students were busy preparing for the improv comedy show taking place at the
Gallery tonight, and some classes have already begun the spring tradition of having class outside on
the red Adirondack chairs out on the quads.
Please know that your children are in good hands and in good spirits. If all conditions in Jordan remain
the same and without further incident, the next communication will come in Thursday’s Weekly
Update.
Best regards,
Peter Nilsson
Head of School
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أولياء األمور األعزاء،
تحية طيبة وبعد،
تسي
بينما أثار وصول رفيوس كورونا  COVID-19باألمس إىل األردن بعض القلق ،إال أنه يسعدنا أن نبلغكم بأن األمور يف مدرستنا ر
كالمعتاد دون أن تتأثر العملية التعليمية واألنشطة الطالبية بأي شكل يذكر .ومع ذلك ،فإننا نراقب األخبار المحلية عن كثب وكما
الت أجريت عىل
تعلمون فإنه  -ولحسن الحظ  -لم تسجل أي حالة جديدة منذ األمس يف المملكة ،حيث أثبتت الفحوصات ي
بالفيوس.
وغي
األشخاص الذين كانوا عىل تواصل مع الشخص المصاب طوال الفية الماضية بأنهم
مصابي ر
سليمي ر
ر
ر
الت
أكاديم نواصل االستعداد لجميع االحتماالت ،لذلك أردت أن أطلعكم عىل
وبالرغم من ذلك فإننا يف كينغز
ر
التدابي اإلضافية ي
ي
ً
اتخذناها حرصا منا عىل صحة أبنائنا وبناتنا الطلبة وسالمتهم.
ً
 يتم اآلن تعقيم قاعة الطعام ثالث مرات يوميا بمعدل مرة واحدة بعد كل وجبة طعام.
ً
اس يف مبت المرحلة المتوسطة و مبت المرحلة العليا.
 يتم يوميا تعقيم جميع الطاوالت والكر ي
 يتم ً
يوميا تعقيم مقابض األبواب.


المدرس لتصل إىل  200عبوة.
أكي من عبوات تعقيم اليدين حول الحرم
توفي عدد ر
تم ر
ي



نظرا لكون غسل اليدين هو ر
ً
للتذكي بأهمية التغسيل
األكي فاعلية للوقاية ،فقد تم وضع ملصقات بالقرب من المغاسل
ر
ً
جيدا.

والموظفي يف أوقات مختلفة لمراجعة الخطط الخاصة لما يجب القيام به يف
 كما اجتمع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية
ر
الفيوس يف األردن – ال قدر هللا .-
حال إعالن انتشار ر
ً
وتجدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد ر
المدرس ،وعوضا عن ذلك ،فقد كان هذا
مؤش يف هذه المرحلة عىل وجود خطر عىل سالمة الحرم
ي
ً
ر ً
مكتت وهم يلعبون كرة القدم ويستمتعون باألجواء
اليوم مشقا ومليئا بالفرح .لقد شاهدت مجموعة من الطلبة اليوم من نافذة ر ي
ً
الجاليي .كما بدأ
مساء يف قاعة
المشح الكوميدي الذي عقد
بالتحضي للعرض
منهمكي
حي أن آخرين كانوا
ر
ر
ر
الدافئة الجميلة ،يف ر
ي
اس المدرسة
اليوم عدد من الصفوف الدراسية التقليد المتبع يف فصل الربيع والمتمثل بعقد الحصص يف الهواء الطلق عىل كر ي
الممية.
الحمراء
ر
بأنت سأكتب
وأود أن أنتهز هذه الفرصة ألجدد لكم تأكيدنا أن أبناءكم وبناتكم هم بأيدي أمينة وبمعنويات عالية .كما أود أن أعلمكم ي
تتغي الظروف يف
إليكم يوم الخميس القادم ضمن "التحديث
األسبوع الموجه ألولياء األمور –  "Weekly Updateيف حال لم ر
ي
األردن ويتم تسجيل حاالت جديدة.
وتقبلوا فائق االحيام والتقدير
بيي نيلسون
مدير المدرسة

