COVID-19 Update from the Head of School
فيوس كورونا من مدير المدرسة
تحديث عن ر
March 22, 2020

Dear parents,
I hope you are well as we begin our first day of online learning. This email has several sections of updates:
Online learning
This morning we hosted our first fully virtual faculty meeting and classes, and it was invigorating to see so
many smiling faces as we begin this new period in our school year. Over the course of the morning, I heard
numerous reports from teachers who successfully held their first classes online, and they remarked
especially at how their students have stepped up their commitment to make this new setting work. Then, in
our virtual meeting after lunch, my advisees described their surprise at how well classes went.
However long our online learning may last, we know that we are all part of an unprecedented experience in
the history of humankind. While we are physically distanced in Jordan and around the world, we are
digitally connected in ways that we have never known before. This is a remarkable testament to the
ingenuity of the human spirit and our commitment to staying connected and supporting each other in times
of need. Of course, challenges will likely arise — internet connections may drop, glitches may occur —
and when these do come, we are grateful in advance for your patience.

Sunday morning faculty meeting moves online

Current state of Jordan
Around us, the government continues to take strong and assertive measures to contain the spread of
COVID-19 in Jordan. The total number of cases in Jordan this morning was 99, and while growth in the
number of cases has been consistent, it has been linear and not exponential. The coming days will tell
whether we are likely to return to our normal school setting sooner or later. During this time, we continue
to monitor local reports, and we continue to be in touch with local health experts, embassies, and world
health resources to ensure that King’s Academy is playing its part in the larger efforts to limit the spread of
the virus.
Keeping healthy
We also remind families and community members to continue taking preventive measures: wash your
hands regularly, cough and sneeze into a Kleenex or sleeve, practice social distancing, and speak with a
doctor if you feel sick.

Communication around suspected cases
We further ask that families and community members be in touch with us if you feel sick or suspect you
have symptoms of COVID-19. One faculty member who has been in the United States for over nine days
has reported similar symptoms as COVID-19 and reported today that they were treated and released from
care in the United States. This faculty member has not been tested or confirmed as a case of COVID-19,
has not been in Jordan for nine days and remains in the United States, but we have reported the case to the
Ministry of Health, nonetheless, and they do not advise any further interventions. Still, we ask community
members to be attentive to symptoms you may be experiencing and to communicate with us if you feel
sick, especially if you have coughing, sneezing or difficulty breathing. We will continue updating you with
any further developments of this suspected case, even though it is abroad.
Looking ahead
In the meantime, the notes from students, teachers and parents today continue to come in, celebrating the
experience of seeing each other again. School is a social setting, and while we are distanced, we
nonetheless find joy in connecting virtually. This is a new experience for all of us, and we will be refining
and calibrating our approach during meetings at the end of this week. Until then, we welcome your
feedback — both on what is working and what isn’t — and please know that on Tuesday afternoon we will
be sending out a formal survey to gather more detailed information on successes so far and areas for
improvement for the weeks ahead.
Thank you all, and best wishes in these unusual times,
Peter Nilsson
Head of School
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تغييه بهدف تعزيز هذه التجربة .ر
سيسل إليكم بعد ظهر
الحي حول ما يجب القيام به أو ر
ّ
ا
ى
ر
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