
 

 ،(English follows) األهالي الكرام
 

، ي
 تحيات 

 
ة من ملبورن إل فلسطي     .لقد عدت قبل فت 

 
ي 
ازية والوقائية الت  تم  التقيت مع مديرتا المدرستي   األساسية والثانوية وقامت كٌل من ريام وفريدا بإطالعي عىل مجموعة من الخطوات االحت 

وس كورونا. كما تحدثنا بخصوص خطوات إضافية عىل المدرسة اتخاذها. من المهم هنا اتخاذ ي كل من حرمي مدرستنا تجاه موضوع فت 
 
ها ف

ي هذا الخصوص. 
 
بية والتعليم ف  التأكيد عىل أن المدرسة تتابع بشكل يومي كافة التوصيات والمالحظات الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الت 

 .التدابت  والخطوات الالزمة بناء عىل هذه التوصياتونقوم باتخاذ كل 
 

ي كل من حرمي المدرسة الطالعكم عىل أي معلومات تصبح متاحة بهذا الخصوص. لكن إن كان 
 
ستبق  المديرات عىل تواصل مع أولياء األمور ف

ي الستالم أسئلة األهالي بخ
وت  ي تتخذها  19-صوص كوفيدلدى أي منكم أي تساؤالت فقد قمنا بتخصيص عنوان بريد ألكت 

واإلجراءات الت 
ي يمكن اتخاذها 

ي لنشر الوعي حول الخطوات الوقائية الت 
وت  المدرسة بهذا الخصوص. كما قامت المدرسة بتخصيص صفحة عىل موقعها األلكت 

وس. بإمكانكم االطالع عليها ضمن إعالن عىل الصفحة الرئيسية  www.rfs.edu.ps بشكل عام ضد هذا الفت 
 

 :كانت لديكم أي أسئلة أتمت  أن تراسلونا عىل العنوان التالي إذا  
 

health@rfs.edu.ps 
 

اخل دإن سالمة وصحة أفراد أرسة مدرستنا هي العامل األهم ويبق  أسلوبنا هو نشر التوعية وتثقيف معلمينا وطالبنا وتكثيف الخطوات الوقائية 
ي قد تم البدء بتنفيذها

 .المدرسة الت 
 

، ي
 تحيات 

 إدريان مودي
 مدير عام مدرسة الفرندز

 
  

Dear Parents 
 
I have recently returned back from Melbourne to Palestine. 
 
I met with the Principals of the Upper and Lower Schools and both Riyam and Frieda updated me on the 
preventative steps each campus had taken due to the Coronavirus and we discussed further steps that the school 
will take.  It is important to note that 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.   
 
The Principals will continue to update parents from each campus as new information becomes available.  
However, if you have any questions we have set up a dedicated email for parents to send questions and concerns 
about COVID-19 and school operations surrounding this. The school is also dedicating an informative webpage 
aimed at spreading awareness on general preventive measures regarding this virus. You can reach this page 
through an announcement on our main page at   www.rfs.edu.ps 
 
If you have any questions or concerns please contact us at: 
 
health@rfs.edu.ps 
 
The safety and well-being of our community is foremost and our approach is to raise awareness, educate 
students and faculty, and increase protective measures within the school that are already in place. 
 
Regards 
Adrian Moody 
Head of School 

 
 
 
 




