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Dear parents,
We hope you are well as the globe responds to the spread of the COVID-19 virus. Here in Jordan, we
continue to be fortunate that there remains only one confirmed case in the country, but as other cases
grow around the world, the Ministry of Health is taking increasingly cautious measures to prevent the
spread of the virus in Jordan. This email serves to summarize those measures and outline the
implications for our community.
Ministry of Health announcements
Last night, the Ministry of Health issued new regulations to contain the spread of COVID-19 in the
country, and these regulations have a direct effect on our spring break at King’s Academy. As reported
in today’s Jordan Times, the Ministry of Health has “temporarily prohibited vacations abroad for
expatriate workers and foreign students studying in Jordan.” (For the full text of the Health Ministry
press statement, click Arabic or English translation). In subsequent conversations this morning,
representatives from the Ministry of Health have further recommended prohibiting travel outside the
country for all students – both Jordanian and non-Jordanian.
Spring Break travel
Given these recommendations, King’s Academy strongly advises all families to follow these
guidelines and not to travel to any country over spring break. As noted in previous messages, the virus
is spreading rapidly around the globe, and countries that presently are not on the CDC restricted travel
list may be on that list by the end of spring break. Just this morning, the Ministry of Health added selfquarantine recommendations for all travelers coming from Iraq, Egypt, France, Spain and Germany.
Again, we strongly advise all families to follow the Ministry of Health regulations not to travel outside
the country for spring break.
This may be challenging for international families who have not seen their children for some
time. Please note that the campus will remain open to all boarding students who wish to remain here,
and there will be supervision and programming during this time. We understand the distance you may
feel from your children, and want you to know they are well-cared for here. King’s Academy remains
a home for many of us, and many faculty have volunteered to guide and spend time with students over
the break.
Please note further that families whose children choose to travel despite these recommendations may
not be able to return to school after spring break. If, by the end of spring break, the country visited is
listed as a restricted country by the Center for Disease Control and Prevention (CDC) or the Jordanian
Ministry of Health, students will be asked upon their return to Jordan to self-quarantine off campus for
14 days before being allowed to return to campus. Because our recommendation is not to travel, selfquarantine will be done at the family’s own cost. Further, students who are in self-quarantine will not
be able to participate in school classes at King’s. Please note that this is not a punitive measure. While
we have detailed arrangements for online learning in the event of a school closure, we will continue to
focus on the excellence of our on-campus experience so long as conditions in Jordan remain healthy
and safe.

Why are these measures so strong?
Some families may ask why measures taken at schools around the world are so strong, especially given
the low risk to children and adolescents. There are two reasons: First, while the effects of the illness on
children is minimal, the mortality rate is higher among people aged 50 and older, and this group
includes parents and grandparents, teachers and employees. Second, proactive measures serve to
support health care facilities battling the virus. A virus like COVID-19 that is moderately to highly
contagious and has a long incubation period has the potential to grow in exponential numbers very
quickly. This kind of growth can flood health care facilities so that older patients are unable to receive
the treatment and care that they need, leading to higher mortality rates. Being proactive about
quarantines and exposure slows the spread of the illness, ultimately resulting in fewer cases of the
virus over a longer period of time, thereby reducing deaths and supporting health care facilities’ ability
to respond.
Thank you
While all this is going on, campus life continues as normal. There remains only one confirmed case in
Jordan, and it is important to remember that by all measures, risks to health and safety remain low. We
know that this is a challenging time for many, and that this changes the plans of many people in our
community, from families to faculty and staff. We thank you for your consideration of the health of the
larger community, and thank you for your cooperation and support. If you have any questions about
the virus generally, please contact Director of External Affairs and Institutional Planning Alia
Wakileh. If you have questions about your child remaining here on campus, please contact Deputy
Head of School and Dean of Students Julianne Puente.
Best,
Peter Nilsson
Head of School
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