
 

 2020آذار  18                                                                                                        األهالي الكرام، 
(English follows) 
 

ء جدا. فإن حرمي مدرستنا بإغالق تام منذ أعلن معالي رئيس الوزراء ىيوم البارد من حرم المدرسة الهادأكتب إليكم بهذا ال
 إن أي مدرسة دون أساتذتها وطالبها هي مجموعة من البنايات فقط. و حالة الطوارىء. 

 
ي الخطوات المقبلة. نحن مستمرون 

نت لمراجعة اإلجراءات القائمة والنظر ف  اجتمعت إدارة المدرسة اليوم عبر اإلنبر
بية والتعليم. لم يتم اإلعالن  ي الصحة والبر

بمراقبة الوضع عن كثب ونواصل متابعة أي تحديثات تصدر عن كٍل من وزارتر
ات ا وس كوفيد عن أي تطورات لكننا قد سمعنا من خالل نشر وقد ظهرت  19-ألخبار عن ارتفاع بعدد اإلصابات بفبر

ي مدينة رام هللا. معلومات بوجود 
 حالة واحدة عىل األقل ف 

 
ي محاولة 

اضية لطالبنا ف  نت ومن خالل حصص افبر  لتوفبر المواد التدريسية عبر اإلنبر
ً
ة بجد يعمل طاقمنا خالل هذه الفبر
نامج التدريسي إغالق المدرسة. سنقللتقليل من التغيبر الذي تسبب فيه  درستير  األساسية لطالب الم وم بتوسيع هذا البر

. حيث نعتمد عىل برنامج  امجوالثانوية كما سيتم تنقيح البر  بشكل  Edunationلتتناسب مع احتياجات الطلبة بشكل أكبر
ا يبدي فريق معلميهم. كمو  الطالب أساسي للتواصل وهو قدير حتر اآلن عىل تقديم المستوى المطلوب كأداة للتواصل بير  

Edunation  اضية جديدة لنا ولكثبر من التجاوب باستمرار مع طلباتنا واستفساراتنا. ولذلك، مع أن تجربة الحصص االفبر
 لطالبنا. إضافية المدارس حول العالم، نحن نشعر بأنها ستبدي فائدة 

 
ي وجه المجهول 

 وإن اإلدارة تعمل ف 
ً
. سنبقر عىل تواصل معكم حينما يتم توضيح المتطليتطور الوضع يوميا بات بشكل كببر

 الخارجية لنا. 
ددوا بالتواصل مع أي من مديرات حرمي المدرسة.  ي حال كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات أتمت  أن ال تبر

 ف 
 

 تقديم طلبات القبول
 

ي حتر الحادي عشر يوم غد الخميس. يمكن العثور عىل تفاصيل حول   لقبولسيتم إغالق باب طلبات ا
لصفوف الثات 

، أو عىل   Announcementsكيفية تقديم الطلبات تحت عنوان  ي
وت  عىل الصفحة الرئيسية لموقع المدرسة األلكبر

 :  العنوان التالي
apply-to-apply?p=how-to-https://www.rfs.edu.ps/en/page/how 

 
 : ي التالي

وت  يد األلكبر  admission@rfs.edu.psيجب أن يتم تقديم جميع الطلبات عبر إرسالها عىل عنوان البر
ة تقديم الطلبات حتر التاسع . حيث يتم دفع رسوم تقديم الطلبات عن طريق عشر  حيث تم تمديد فبر من آذار الحالي

. كما توجد تفاصيل أكبر بهذا الخصوص عىل نفس الرابط االئتمان المباشر  ي
لحساب المدرسة البنكي أو التحويل المرصف 

 لطلبات القبول. 
 

 تسجيل الطالب لصفوف الروضة
التسجيل عبر  2021-2020راسي المقبل دال ميدي للعاهم لصفوف البستان والتمهيتوجب عىل الطالب الذين تم قبول

نت. حيث يتم إغالق التسجيل يوم الخميس الموافق   آذار.  19اإلنبر
   : ي التالي

وت   acceptance2020@rfs.edu.psحيث يتم إرسال األوراق الخاصة بالتسجيل عىل العنوان اإللكبر
: عىل ي حساب مدرسة الفرندز البنكي وتفاصيله عىل الرابط التالي

ة ف    أن يتم دفع رسوم التسجيل مباشر
apply-to-apply?p=how-to-https://www.rfs.edu.ps/en/page/how 

ي 
وت   snasser@rfs.edu.psكما بإمكانكم إرسال أي استفسارات حول هذا الموضوع لسما نارص عىل العنوان األلكبر

 ستقوم مديرة المدرسة األساسية بإرسال مذكرة بخصوص إجراءات التسجيل. 
 

 19 –كوفيد 
وس ي حال كانت   بإمكانكم الحصول عىل معلومات حول فبر

. لكن ف  ي
وت  كورونا عىل الصفحة المخصصة عىل موقعنا األلكبر

وإجراءات المدرسة بهذا الخصوص نتمت  أن تتواصلوا معنا عىل  19 –لديكم أي أسئلة أو استفسارات بخصوص كوفيد 
 : ي التالي

وت  يد األلكبر    health@rfs.edu.psالبر
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ددوا بالتواصل معي أو أي كم ي المقام األول. وأتمت  أن ال تبر

ي السابق فإن سالمة أفراد أشتنا المدرسية تبقر ف 
ا كتبت إليكم ف 

 من أعضاء إدارة المدرسة بخصوص أي استفسار لديكم. 
ي أتطلع كي نعود جميعا إل المدرسة بوقت قريب. 

 إنت 
ي 
 تحياتر

 أدريان مودي
 المدير العام

 
 

Dear Parents, 
I am writing to you on this chilly day from a very quiet school.  Both campuses have now 
been closed since the Prime Minister called a state of emergency.  A school without 
teachers and students is really just buildings. 
 
The school administration met online today to review its procedures and to consider next 
steps.  We continue to monitor the current situation closely and we continue to follow both 
Ministry of Health and Ministry of Education updates.   There have not been any recent 
updates but through the news we are aware of an increase of COVID-19 cases and following 
new information that there is now at least one case in Ramallah. 
 
During this time our staff are working hard to provide online materials and lessons to the 
students to try and minimize the disruption caused by school closing. We will be expanding 
this program for the upper and lower schools and refining the scheduling for the best 
interests of the students.  Edunation is our main platform of communication and so far it is 
able to provide meaningful interaction between students and teachers.  The Edunation 
team are responsive to the requests we are making and so, although online classes are new 
to us and many schools around the world, we see that this will be an increasing benefit for 
our students.   
 
The situation evolves daily and there are still numerous unknowns that the administration is 
working through.  We will update you as external requirements are made clear to us. 
If you have any questions please don’t hesitate to contact the Principals on each campus. 
 
Applications for Admission 
Applications for admission for grades 2 – 11 will close tomorrow.  Details on how to apply 
can be found under Announcements on the main page of our website or at this address:- 
https://www.rfs.edu.ps/en/page/how-to-apply?p=how-to-apply 

 
All applications must be submitted via the email address of admission@rfs.edu.ps . The 
admissions period for these grades has been extended until the 19th of March.  Payment of 
the application fee can be made by direct credit into the RFS account or by bank transfer.  
Details can be found via the link. 
 
Registration for students in LKG – G1 
Students who have been accepted for the 2020/21 academic year must register online.  
Registration closes Thursday 19th March.   
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Registration documents should be sent to:- 
acceptance2020@rfs.edu.ps 
Registration fees need to be paid directly into the RFS account. 
https://www.rfs.edu.ps/en/page/how-to-apply?p=how-to-apply 
Any enquiries can be directed to Sama Nasser at snasser@rfs.edu.ps 
A letter from the Lower School Principal will be sent concerning registration procedures. 
 
COVID-19 
Information about COVID-19 can be obtained on the dedicated page on our website.  
However, if you have any questions please send questions and concerns about COVID-19 
and school operations to: 
health@rfs.edu.ps 
As I have said, the safety and well-being of our community is foremost. Please do not 
hesitate to contact the school administration or myself with any concerns you may have.  
I look forward to seeing us all back in school as soon as we can. 
At this time we keep in our thoughts those who are most vulnerable in our community. 
Sincerely 
Adrian Moody 
Head of School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:acceptance2020@rfs.edu.ps
https://www.rfs.edu.ps/en/page/how-to-apply?p=how-to-apply
mailto:snasser@rfs.edu.ps
mailto:health@rfs.edu.ps



