
 

 

 

 أولياء األمور األعزاء

 تحية طيبة و بعد ،،،            

 

Dear Parents; 

         Warm Greetings 

برجاء قراءة هذا اإلعالن جيدًا حيث انه يتضمن عدد من    

الية والقادمه الح تتعلق بالفترةالتنبيهات الهامة والتي 

 خاصة بالبالد.المقبلة وال طارئةالظروف ال إستعدادًا لمقابلة

 

Kindly read this notification thoroughly as it 

includes a number of instructions related to the 

current and coming period of time as a 

preparation for upcoming emergencies. 

 

ا  حضور الطالب وهم مرضى حظ في اآلونة األخيرة لو: أول

ه الصادر من المدرسة على يوحرارتهم مرتفعة رغم التنب

وعند محاولة  2020فبراير  6الموقع اإللكتروني  بتاريخ 

التواصل مع أولياء األمور نجد أن كل أرقام اإلتصال خارج 

 الخدمة.

 

غير عفوا أعزائي اولياء األمور ولكن هذا األمر يُعد تصرفًا 

 .مسئول وغير مقبول

 

الذي سيأتي إلى المدرسة  ة()لذا برجاء العلم أن الطالب

أو حرارته مرتفعة، لن يسمح له  )بنزلة برد( وهو مريض

قطعيًا بدخول الفصل وسيظل في غرفة العزل حتى يتم 

حتفظ به في غرفة اإلتصال بذويه وعند تعذر التصال سيُ

العزل طول اليوم الدراسي وذلك حرصًا منا على سالمة 

 جميع الطالب.

 

Firstly: It has been noticed lately that students 

come to school sick and with fever which is 

against school instructions that has been 

published on the school site on February 6th, 

2020, and, on contacting parents, all phone 

numbers on our data are found to be out of 

service. 

We are sorry to declare that such an attitude is 

considered irresponsible and unacceptable. 

 

Therefore, kindly be informed that any student 

who comes to school sick ( with flu) and/or with 

fever will be isolated in the room set for this 

purpose and will not be allowed to enter his/her 

class.  In case contacting his/her parents 

becomes impossible, student is to be kept 

isolated till the end of the school day. 

 

دة للكلية من وزارة التربية ثانيًا: بناءًا على النشرة الوار

والتعليم بتقليل التجمعات الكثيرة للطالب، فقد تقرر إلغاء 

الدراسي الثاني للعام  جميع الرحالت المدرسية للفصل

. وكذلك إلغاء حفالت آخر العام 2019/2020الدراسي 

 التابعه للكلية. الخاصة بجميع المدارس

 

 

Secondly: As per instructions received from the 

Ministry of Education, it has been decided that 

all field trips that were planned for the second 

term of this school year 2019/2020 are to be 

cancelled. In addition to that all end-of-year 

shows for all schools are to be cancelled as well 



 

 

الخميس  يثالثًا: بالنسبة لتوقعات األرصاد الخاصة بيوم

مارس  14والسبت الموافق  2020مارس  12الموافق 

وذلك طبقا يوم الخميس  الدراسةتوقف ، فقد تقرر 2020

 .لقرار سيادة رئيس الوزراء

 

باإلطالع على الموقع أما بالنسبة ليوم السبت، رجاء التكرم 

اإللكتروني للمدرسة تحسبًا ألي إجراءات يتم إتخاذها حال 

 إستمرار حالة الطقس السيئة.

Third: As per the weather forecast for the 

coming Thursday and Saturday 12th & 14th 

March 2020, it has been decided that Thursday 

12th of March is off as per the declaration of His 

Excellency Mr. Prime Minister. 

As for Saturday school day, kindly follow the 

school site for notifications related to the 

continuity of bad weather conditions. 

رابعًا: بناءًا على ما سبق، يتم إلغاء األنشطة التي تقام 

 .2020مارس  14السبت  بعد اليوم الدراسي ليوم

Fourth: based on the past notification, all after 

school activities for Saturday 14th of March are 

to be cancelled. 
 

 اآلتي:رجاء مالحظة 

 في ظل األمور الحالية   متابعة الموقع اإللكتروني

يعتبر أمر حتمي وليس إختياري ألنه أسرع وسيلة 

للتواصل مع حضراتكم لمتابعة اإلجراءات التي يتم 

إتخاذها للحفاظ على صحة وسالمة أبنائنا الطلبة 

 الغاليين.

Kindly note the following: 

 Following school site under the current 

circumstances is considered compulsory 
as it is the fastest  mean of 

communication with your kindself to be 
notified of procedures to be taken in 
favour of the well being of our precious 

students' 
 

 .Appreciate your cooperation .شكرًا لحسن تعاونكم معنا

 مُديرة الكلية

 

 هــالة تــومـا

 

College Director 

 

Hala Toma 
 


