األصدقاء األعزاء)English Follows( ،
أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة ،أتواصل معكم اليوم أشارككم تدابير الحماية المعمول بها في المدرسة لحماية أبنائكم ووقايتهم من
انتشار فيروس كورونا وغيره من الفيروسات ،وأنا متأكدة أن النقاش حول هذا الموضوع يأخذ حي ًّزا من أحاديثكم العائلية ،هذه
األيام ،كما أنني متأكدة أنكم تنظرون إلى المدرسة كمصدر معلومات ومكان آمن ألطفالكم ،ونحن نؤكد أن كل الممارسات المعمول
بها في المدرسة تنبع من مفهوم حماية الطفل ،بحسب شبكة حماية الطفولة في فلسطين والشبكات العالمية ،كما أنها تستند لتعليمات
وزارة التربية والتعليم وقوانينها.
ولنتذكر م ًعا أن موسم الشتاء هو موسم انتشار الفيروسات كاإلنفلونزا والرشح وغيرها ،مع العلم أننا الحظنا ارتفاعًا في غياب أعداد
من الطلبة وبعض المعلمين ألكثر من يوم بسبب المرض ،وال أشارككم هذه المعلومات ألثير الخوف أو الهلع وإنما لنتذكر معًا أن
الشتاء هو موسم لهذه األمراض .واليوم أكتب لكم هذه الرسالة وأنا في إجازة مرضية بعد إصابتي للمرة الرابعة باإلنفلونزا في
الشهرين الماضيين.
على مدار الفترة الماضية بدأت المدرسة العمل على توعية المعلمين والطلبة توعية علمية وطبية تغطي الفيروسات وانتشارها بشكل
عام ،وكورونا بشكل خاص ،وسنقوم في رسالة أخرى بإطالعكم على المواد والفيديوهات ،ضمن حملة ترمي إلى تربية جيل مطلع،
ذي معرفة علمية واضحة ،قادر على وقاية نفسه دون هلع أو الخوض في معلومات غير موثوقة.
أما بالنسبة لتدابير الحماية المتخذة من قبل المدرسة فقد قامت المدرسة برفع جاهزية تدابير الحماية المتبعة عادة على النحو اآلتي :
 -١نتابع بشكل يومي وحثيث آخر المستجدات والتعليمات الصادرة من وزارتي الصحة والتربية والتعليم ،وتلتزم المدرسة بهذه
التعليمات.
 -٢قمنا بتزويد الغرف الصفية بمعقم يدين ،وبوضع المعقمات على مخرج كل حمام ،والمكتبات ومكاتب اإلدارة .وهنا نرجو منكم
الحديث مع أبنائكم عن التعامل مع هذه المعقمات بمسؤولية.
 -٣تقوم المدرسة بمتابعة وتزويد الحمامات بالصابون وغيرها بشكل حثيث ويومي .وهنا ال بد لنا من التنويه أن أي نوع من
التخريب في الحمامات سيحاسب عليه الطالب كتخريب متعمد لممتلكات المدرسة بحسب األنظمة المدرسية المعمول بها ،حيث يت ّم
إرسالها مع بداية العام الدّراسي.
 -٤يقوم طاقم التنظيف بأعمال التنظيف لمرافق المدرسة بحسب البرنامج مع إضافة استخدام المطهرات بشكل مركز في هذه الفترة
وحتى إشعار آخر.
 -٥كما هو معمول به ،تقوم الممرضة بإرسال الطلبة الذين يعانون من حرارة مرتفعة  ٣٧،٥درجة مئوية أو أكثر إلى المنزل
بالتنسيق مع أولياء أمورهم.
 -٦بناء على تعليمات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم قامت المدرسة بإلغاء كافة الرحالت المدرسية والمشاركات الرياضية
حتى إشعار آخر.
 -٧نعمل اآلن على تعليق نشرات تعليمية توعوية في أرجاء الحرم المدرسي.
أنا متأكدة أن العديد منكم يتساءل عما يمكن عمله في المنزل ،فإليكم ما نوصي به ،بحسب توصيات وزارة الصحة:
 -١حث أطفالكم على غسل اليدين بشكل دائم مدة ال تقل عن عشرين ثانية ،واالستحمام بشكل دائم.
 -٢حث أبنائكم على عدم التشارك في األكل أو الشرب في المدرسة وغيرها من األماكن مع أصدقائهم.
 -٣غسل زي المدرسة والمعاطف الشتوية بشكل منتظم.
 -٤التزام أبنائكم في المنزل عند المرض خاصة إذا كانت حرارتهم  ٣٧.٥درجة مئوية أو أكثر ،وإعالمنا بالغياب عن طريق اإليميل
المخصص.
 -٥زيارة الطبيب في حال شعور أحدكم بالمرض على الفور.
لن أطيل عليكم أكثر ،وسأتواصل معكم في قت الحق لمشاركتكم المواد التعليمية التي نشاركها مع أبنائكم

محبتي واحترامي
 ريام كفري أبو لبن.د
مديرة المدرسة الثانوية

Dear Friends
I trust this message will find you in good health. I am sure that in your homes, the
topic of Coronavirus is central to your family conversations. I am also sure that you are
looking to the school to better understand how we plan to keep your children safe. The
safety and protection of our students is our top priority and it is the root of everything we do.
In the past two weeks we have taken several measures that are both educational and
precautionary. Our approach on this recent outbreak is to raise awareness, educate
students and faculty, and increase protective measures within the school that are already in
place.
Firstly, it is important to understand that this is the winter season, and viruses are on
the go everywhere. It is notable that this year, we experienced a larger number of student
and teacher absences due to illness than in past years. And the number of consecutive day
absences is also high in both students and teachers. I am in fact writing you this letter, while
I am on sick leave having caught the flu for the fourth time in two months. I share this
information with you, because we strongly believe that awareness is necessary, but also as
a reminder that the winter season is often inundated with sickness.
The coronavirus outbreak, however, is slightly different and requires us to be more
vigilant in self and general hygiene practices. So below I summarize for you what measures
the school has taken. Please note that all these measures are common practice for the
school, but are being focused on further:
1- The school follows both Ministry of Health and Ministry of Education updates on a daily
basis. All measures we take are based on their instructions.
2- All classes have been supplied with hand sanitizing gel, we also placed hand sanitizing
gel outside every bathroom, the libraries, teacher’s lounges and in administrative
offices. Please remind your children that hand sanitizing gel is not to be played with
and to be used responsibly.
3- Soap and bathroom supplies are being monitored closely. Please remind your children
that tampering and vandalizing soap dispensers is absolutely prohibited and will be
handled with firm disciplinary measures.
4- Bathrooms, libraries, cafeteria and all places that are being used by large numbers of
students at a time continue to be on a cleaning schedule, with the added use of extra
antiseptics that will ensure sanitation.
5- As usual students and teachers with a fever higher than 37.5 C will be sent home.
6- As per MOE and MOH instructions, all school field trips, conferences, and sports events
that require traveling and being present with large groups have been suspended until further
notice.
7- Informational posters will be placed around campus with instructions on protective
measures by next week.

What we would like you to do at home:
1- Please make sure your children are practicing self hygiene: washing their hands for at
least 20 seconds regularly, bathing on a regular basis.
2- Please talk to your children about not sharing food and drinks with their friends.
3- Please wash uniforms and jackets regularly, and encourage your children to change their
school clothes as soon as they get home.
4- When your child is sick, please keep them at home and inform us of their absence
through StudentAbsent@rfs.edu.ps
5- Please see your family doctor as soon as you or your children start feeling ill, and have
symptoms of high fever. While we tend to muscle through flu symptoms, now is the time to
become extra careful.

I will share with you our pedagogical approach on raising children’s awareness on viruses in
general and the Coronavirus in particular in a later communication along with links to all the
educational videos we have been sharing with students.
If you have any further questions and concerns, please contact me at rkafri@rfs.edu.ps

In Friendship
Dr. Riyam Kafri AbuLaban
Upper School Principal

