
 

  األهالي واألصدقاء األعزاء،

ي يوم ربيعي وجميل كهذا، ونحن نعلم بأن مدرستنا ستبقى فارغة من 
من الصعب جدا أن نشاهد حرم مدرستنا فارغا ف 

 طالبها لشهر كامل. إن المعلمي   والطالب هم أساس روح أي مدرسة وستكون المدرسة صامتة للغاية هكذا. 

ة  الطلبة سوف يتمكنون من استكمال تعليمهم خاللبدأ طاقمنا اإلداري والتدريسي بتهيئة أنفسهم للتأكد من أن جميع  فتى
ي كل مجتمعنا هو ما يمت   مدرسة الفرندز برام هللا.   وهم بأمان وسالمة. إن –مكوثهم بالمنازل 

 تفان 

ة. إنه  ي والرائع خالل هذه الفتى
أود أن أغتنم هذه الفرصة ألتقدم بجزيل الشكر للمعلمي   واإلداريي   عىل تفانيهم المهن 

جماعي ضخم للقيام بهذا العمل الجماعي الكبت  معا، ويستحق الجميع الثناء عىل هذا. كما أتقدم بجزيل الشكر  لجهد 
 ألولياء األمور عىل تعاونهم ضمن أرسة مدرستنا حيث نواصل العمل معا بأفضل ما نستطيع. 

حد وسنواصل التكيف مع المعلومات وقمنا بصياغة الخطوات المقبلة كفريق وا  لقد اجتمعت اإلدارة مع مديري الدوائر
ي حال ورود 

والظروف الجديدة حي   ورودها. كما نستمر أنا والمدراء بالتواصل معكم لتبليغكم بأي تدابت  جديدة ف 
 معلومات أو توصيات جديدة. 

. لكن إن   19-بإمكانكم الحصول عىل المعلومات بخصوص كوفيد ي
ون  عىل صفحة مخصصة ضمن موقع المدرسة األلكتى

:  19-ان لديكم أي تساؤالت بخصوص كوفيدك  وإجراءات المدرسة بهذا الخصوص نتمن  أن ترسلوها لنا عىل العنوان التالي
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ي 
ددوا بالتواصل معي ف   ت. حال كانت لديكم أي تساؤال كما كتبت سابقا، إن سالمة مجتمعنا هي األهم. وأتمن  أن ال تتى

ي أرسع وقت ممكن. 
ي المدرسة ف 

ي أتطلع بشوق إل رؤيتنا جميعا ف 
 إنن 

، ي
 تحيانى

 أدريان مودي

 المدير العام

                                                                                                                       

 Dear Parents and Friends, 

It is hard to believe that on such a beautiful spring day that our school will be closed for the 
next month.  Students and teachers are the soul of any school and the school will be very 
quiet on campus.  

The Administrative and teaching staff are readying themselves to ensure all students are 
able to continue their learning while at home - safe and protected.  The dedication of all of 
our community is what makes RFS a unique place.   

I would like to take this opportunity to thank all teachers and administrators for their 
professional and dynamic dedication during this time.  It is a huge team effort to bring this 
all together, and all deserve equal praise for this.  I would also like to thank all parents for 
their co-operation within our community as we continue to serve as best we can.  
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The administration and managers have met and formulated next steps and as a team we will 
continue to adjust according to new information and circumstances.  The Principals and I 
will continue to update you as this new information becomes available.  

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 me with any concerns you may have. I look forward to seeing us all back 
in school as soon as we can.  

Sincerely 

Adrian Moody 

Head of School 
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