COVID-19 Update from the Head of School
فيوس كورونا من مدير المدرسة
تحديث عن ر
March 16, 2020
Dear parents,
Today, you may have seen that the numbers of cases of COVID-19 in Jordan has climbed to 20. Reports from
the Prime Minister affirm that all these cases came from outside the country or as a result of contact with
confirmed cases that had entered the country. So far there is no local transmission.
Despite this, here on campus the energy is positive. While faculty continue to prepare for the next week’s
transition to online instruction, students who are currently on campus enjoyed a delicious meal of pho cooked
by Deputy Head of School and Dean of Students Julianne Puente, and at night a small group of students and
faculty performed a Beethoven Piano Quartet and other pieces in the Gallery. The mood here is healthy.
Still, current developments outside of school walls have prompted the next stage of interventions in our
COVID-19 preparations.
Campus Closure
In line with recommendations from the Prime Ministry, we will close the school one step further. Just as
mosques, churches, some businesses and other institutions have closed their doors, we will close access to
campus as of tomorrow, Tuesday, March 17 at 8 pm until further notice. Students who are on campus will
continue to be supported by faculty on campus – and by dining hall, medical, and operations staff who have
moved to campus for the time being – and students who are off campus are asked to remain off campus.
Picking Up Academic Materials
School will go on, however. As previously noted, we will begin after spring break with online courses. Since
some students may have left some of their academic materials in their dorm rooms, know that Ms. Julianne will
be sending out an email inviting students to identify what materials they may have left in their rooms, and those
materials will be brought to the front gate, where they will be available to be picked up. More information on
this will be coming in the next day or two.
Live Webinar
For more information on the upcoming transition to online learning on Sunday, March 22, we invite parents to
join us for a live, hour-long webinar this coming Thursday, March 19 at 4:30 pm. The webinar will offer
information on our approach to remote learning. It will also provide you with tips to help your children be most
successful in this new setting. Finally it will provide a means to pose any questions you may have. A link to the
webinar will be sent to you on Wednesday. For those who are unable to join the webinar, we will provide you
with a recording soon afterwards.
Website COVID-19 Update Page
Lastly, we are continually adding resources to a section on our website dedicated to COVID-19 Updates. This
site provides parents, students and faculty with useful information: from how to join a Zoom class and tips for
students and parents, to information about COVID-19 and an FAQ section. As the current situation evolves, we
will continue to post more information here. Please let us know if there are other vital resources that will be
helpful for you.
Best regards,
Peter Nilsson
Head of School
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أولياء األمور األعزاء،
تحية طيبة وبعد،
ُ
ً
ن
المصابي بفايروس كورونا (كوفيد –  )19ن يف المملكة ليصل إىل  20حالة .ووفقا للتقارير الصادرة عن
لقد أعلن اليوم عن ارتفاع عدد
ً
ن
مصابي بالفيوس
رئاسة الوزراء ،فإن جميع هذه الحاالت تم تسجيلها ألشخاص إما جاؤوا من خارج البالد أو نتيجة لمخالطتهم أشخاصا
ن
قادمي من الخارج.
ن
ى
ه السائدة ن يف حرم مدرستنا .فبينما يواصل أعضاء هيئتنا التدريسية االستعداد لالنتقال للتعليم
وف هذه
ي
األثناء ،تبق األجواء اإليجابية ي
ً
ن
ُ
عن بعد اعتبارا من مطلع األسبوع المقبل ،ن
ن
المقيمي يف المدرسة أوقات ممتعة ،حيث تناولوا عىل الغداء وجبة طعام لذيذة
يقض طلبتنا
ي
ن
ى
ن
بونت يف حي استمتع مجموعة من الطلبة
عىل الطريقة الفيتنامية أعدتها لهم نائب مدير المدرسة وعميد شؤون الطلبة جوليان
ي
ن
والمعلمي ن يف المساء بقضاء أمسية موسيقية للعزف عىل البيانو ن يف قاعة الجاليي.
ى
الت تحدث عىل مستوى المملكة مدرستنا لالنتقال إىل المرحلة التالية من خطتنا
وبالرغم من ذلك ،فقد دفعت التطورات الحالية ي
لمواجهة فيوس كورونا (كوفيد.)19-
إغالق الحرم المدرس
ً
ن
ى
األردن ،فقد قررنا اتخاذ خطوة احيازية أخرى تتمثل بإيقاف
وكما أغلقت المساجد والكنائس أبوابها تماشيا مع قرارات دولة رئيس الوزراء
ي
دخول األشخاص لحرم المدرسة اعتبا ًرا من الساعة الثامنة من مساء يوم غد الثالثاء الموافق  2020/3/17ى
إشعار آخر .هذا
وحت
ٍ
ً
ن
ن
موظق قسم الطعام
المقيمي وبدعم من
وستستمر رعاية أبنائنا وبناتنا المتواجدين حاليا داخل المدرسة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية
ي
ً
والعاملي نف المجال الطت والعمليات الذين سينتقلون لإلقامة مؤقتا للمدرسة نف هذه ى
حي ُ
ر
الفية ،نف ن
ن
سيطلب من الطلبة
والشاب
ي
ي
ً ي
ي
المدرس البقاء خارجه.
المتواجدين حاليا خارج الحرم
ي
استالم المتعلقات التعليمية
ّ
ً
وبالرغم مما سبق ،فإننا مستمرون كما خططنا لنبدأ بعد إجازة عطلة الربيع بالتعلم عن ُبعد.
ونظرا لكون بعض الطلبة قد تركوا بعض
بونت بتوجيه رسالة ى
كتبهم ومتعلقاتهم الدراسية نف غرف نومهم بالمدرسة ،فستقوم السيدة جوليان ى
إلكيونية إليهم تدعوهم فيها
ي
ي
لتحديد المواد ى
الت تركوها ن يف غرفهم ُليصار إىل وضعها لهم عىل البوابة الرئيسة للمدرسة واستالمها من هناك ن يف وقت الحق .هذا
ي
ن
وسنوافيكم بمزيد من المعلومات حول هذا ى
ن
ن
القادمي.
اليومي
اليتيب يف
ندوة عي ر
اإلنينت مع أولياء األمور
ر
ر
المباشة
إننا ندعو أولياء األمور لالنضمام إلينا ن يف تمام الساعة ( 4,30بتوقيت عمان) من عرص يوم الخميس الموافق  2020/3/19للندوة
ّ
ً
الت سنعقدها عي ى
اإلنينت ولمدة ساعة كاملة ى ن
التعلم عن ُبعد ى
ى
والت سيبدأ العمل به اعتبارا من
ليويدكم بمعلومات إضافية حول نهجنا ن يف
ي
ي
ن
ن
ً
ر
صباح يوم األحد الموافق  .2020/3/22وسنقدم لكم يف هذه الندوة نصائحنا لمساعدة أبنائكم وبناتكم عىل أن يكونوا أكي نجاحا يف هذا
التوجه الجديد .كما ستكون فرصة لكم لطرح استفساراتكم وأسئلتكم علينا .هذا وسنقوم ى ن
بيويدكم يوم األربعاء القادم بالرابط الذي
سيسمح لكم باالنضمام إلينا ،نف ن
حي سيتم توفي تسجيل بعد ذلك بوقت قصي لمشاهدة الندوة من قبل أولئك الذين لم يتمكنوا من
ي
متابعتنا ن يف الموعد المحدد.
ر
اإللكيون
فيوس كورونا (كوفيد )19-عىل الموقع
صفحة تحديثات ر
اإللكي ن
ى
ى
ون مخصصة لتحديثات فيوس كورونا (كوفيد )19-ستتضمن معلومات مفيدة يتم
موقعنا
عىل
باستحداثها
قمنا
الت
ي
إن الصفحة ي
ى
ن
والت منها معلومات عن كيفية االنضمام للحصة الصفية عي تطبيق
وه موجهة ألولياء األمور والطلبة والمعلمي ي
تحديثها باستمرار ي
زوم  Zoomونصائح خاصة لكل من الطلبة وأولياء أمورهم ،ومعلومات حول الفيوس وسبل الوقاية منه ،باإلضافة لجزء مخصص
نش المزيد من المعلومات عىل الصفحة طالما استمرت األمور بالتطور .كما ندعوكم لعدم ى
لإلجابة عىل األسئلة المتكررة .وسنواصل ر
اليدد
بإعالمنا عن أية معلومات إضافية ترغبون بتواجدها عىل هذه الصفحة.
ى
االحيام والتقدير
وتقبلوا فائق
ى
بيي نيلسون
مدير المدرسة

