
 

 

Wednesday 7th October 2020 

Subject: Covid+ case in Grade 11 

 

Dear parents of ISK, 

 

I write to inform you that today, as part of our routine 14 days screening, a Grade 11 student’s result was 

returned as positive. We were immediately notified by the family and we informed the Ministry of Health.  

On their instruction, we have sent all of Grade 11 home (along with the student’s direct teachers) to isolate 

for a period of 7 days. All grade 11 students must then be retested negative before being allowed to return 

to school. All classes for Grade 11 have now moved fully online to ensure learning continues. In addition to 

isolating Grade 11, a contact trace has been conducted and all close contacts of the student concerned in 

any other grades have already been identified and sent home to isolate.  

The classrooms used by the student have been disinfected already and will not be used for classes until 

after the weekend, again, in line with guidelines from the Ministry of Health.  

It is very important to emphasise that all these measures are precautionary. There is no reason to suspect 

at this stage that there has been transmission of Covid in the school community and it is precisely to ensure 

that one cannot occur that we have taken these precautions today based on the advice of the authorities.  

Please note that no further action is required on the part of you as parent. We will keep you updated with 

any new information and advice as and when required. Should you have any questions or concerns, please 

email me: edward.bantrywhite@rakacademy.org  

With best regards 

 

Edward Bantry White 

Head of School,  

International Secondary School Khuzam ISK 
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 2020أكتوبر  7األربعاء 

 الحادي عشر  في الصفحالة كورونا إيجابية : الموضوع 

 

 أولياء األمور األعزاء، 

 .  الحادي عشر الصفب طالب إيجابية لنتيجة قد ظهرت يوًما،  14 لفيروس كورونا كل،كجزء من الفحص الروتيني بأنه  نود أن نحيطكم علما

  . وزارة الصحةقمنا بإبالغ تم إخطارنا على الفور من قبل األسرة و

على الصحة  تعليمات  بناًء  لمدة  وزارة  للعزل  المنزل  إلى  عشر  الحادي  الصف  طالب  جميع  أرسلنا  كل    أيام  7،  المباشرين وكذلك  المعلمين 

على  .  للطالب طالب  يجب  عشر  جميع  الحادي  "سلبية"    الصف  فحص  إعادة  على  المدرسةالحصول  إلى  بالعودة  لهم  السماح  لضمان  .  قبل 

وتم بالفعل تحديد   لدائرة المحيطينتم إجراء تتبع  .  عبر اإلنترنتللدراسة عن بعد    بالكامل  فصول الصف الحادي عشر  إحالةتم    ،  استمرار التعلم

 . لعزلإلى المنزل ل ملطالب المعني وإرسالهالمحيطين باجميع 

سبوع ، بما يتماشى مع إرشادات وزارة إال بعد عطلة نهاية األ  دراسة الطالب ولن يتم استخدامها للاستخدمها  تم تطهير الفصول الدراسية التي   

  . الصحة

في المجتمع المدرسي في هذه المرحلة   فيروس كوروناانتقال لالعتقاد ب ال يوجد سبب . كل هذه اإلجراءات احترازيةمن المهم جدًا التأكيد على أن 

 . آخرأي شخص  إصابةعدم ل اضمان جهات المعنية ال توجيهاتاتخذنا هذه االحتياطات بناًء على لكننا ، و

 

 .  حاجة لذلكجديدة عند الأو ارشادات  على اطالع دائم بأي معلومات  مسنبقيك. ممن جانبك يرجى مالحظة أنه ال يلزم اتخاذ أي إجراء

  edward.bantrywhite@rakacademy.org أي استفسارات ، يرجى مراسلتي عبر البريد اإللكتروني مإذا كان لديك

 مع أطيب التحيات 

 

 إدوارد بانتري وايت 

 مدير المدرسة، 

   (ISKخزام )المدرسة الثانوية الدولية 
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