
 

          COVID-19 Declaration Memo For Hybrid Students Only 

 

Date:12 /11/2020        Ref: 2020/51 

Dear parents, 

Greetings! 

AIAS until this day remains COVID-19 free and we want to ensure safety practices to 

keep us all safe. As the student’s safety is our priority, for this reason you are requested 

to fill the COVID-19 Declaration Form every hybrid week and show it for the duty 

teacher on the gates. 

Please fill out the COVID-19 Declaration Form: Click Here 

kindly follow the steps below:  

1.         Click the links below and download the PDF files. 

2.         Complete all the information required. The forms are fillable forms. 

3.         Check if all the information is given completely. 

Kindly note that in case your child: 

➢ Had physical contact with a family member who travelled outside, you are 

requested to keep your child at home for two weeks and contact your child’s 

supervisor. 

➢ Having any symptoms like flu or fever, you are requested to keep your child at 

home and submit a PCR negative result to his respective supervisor before 

joining the school without symptoms. 

➢ Have contact with a COVID-19 positive case in the last 14 days, kindly you are 

requested to keep your child at home for two weeks and submit a PCR result 

ASAP to his respective supervisor, then repeat the PCR  test before joining the 

school without symptoms. 

➢  Or you had any close contact with positive cases in your family in the last 14 

days, you are requested to keep your child at home and submit a PCR  negative 

result to his respective supervisor before joining the school without symptoms. 

 

Note: This Form must be completed by the parents of the hybrid students only. 
 
Regards, 
 
Mrs. Jessica Griffin 
School Principal 
 

https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/jebbyjohns/EXbN7XBqf3VKvp8z8NIMVPUBa7nFLiBh-FJ2mfyMVW1A3g?e=e2gqr7


 

 نموذج كوفيد-19
 

 
 12/11/2020 التاريخ:

 
 
 

 األعزاء،  األمور أولياء
 

 !طيبة تحية

 

 للحفاظ صحيحة ممارساتل اتباعنا ضمان ونريد COVID-19 حالة أي من خالية هذا يومنا حتى مدرستنا بأن  مشاركتكم يسرنا

 الحضور عند " COVID-19 " نموذج ملئ حضراتكم من يُطلب أولويتنا، هي الطالب سالمة  ألن نظًراو جميعًا. سالمتنا على

ً  الدخول قبل اتالبواب على المناوب للموظف وإظهاره  ةهجينال األسابيع  خالل للمدرسة   COVID-19 ، نموذج لملئ .صباحا

 هنا  انقر

 

 :التالية الخطوات اتباع برجاء

 

  PDFملفات يلبتحم وقم الرابط فوق انقر .1

 

 .للتعبئة قابلة النماذج  المطلوبة. المعلومات جميع أكمل .2

 

 .بالكامل  المعلومات جميع تعبئة من تحقق .3

 

 

 

 :طفلك حالة في أنه مالحظة يرجى

 

 أسبوعين لمدة المنزل في البقاء عليه ، الخارج إلى سافروا الذين األسرة أفراد أحد مع شخصي اتصال على كان إذا ✓

 .بذلك إلخباره الطالب بمشرف التواصل ويجب

 

  مشرفه إلى PCR سلبية نتيجة وتقديم المنزل في طفلك إبقاء منك يُطلب ، الحمى أو األنفلونزا  مثل أعراض أي وجود ✓

 .أعراض دون المدرسة إلى االنضمام قبل

 

 وإرسال أسبوعين لمدة المنزل في طفلك بإبقاء التفضل يرجى ، يوًما 14 آخر خالل إيجابي طفلك فحص كان بحال ✓

  أية وجود دون المدرسة إلى االنضمام قبل ختباراال  تكرير ثم ، المعني مشرفه إلى ممكن وقت أسرع في PCR نتيجة

 .أعراض

 

  وإرسال المنزل في  طفلك اءإبق منك يُطلب ، يوًما 14 آخر في العائلة في إيجابية حاالت مع اتصال أي حصول تم إذا ✓

 .أعراض وجود دون المدرسة إلى االنضمام قبل مشرفه إلى سلبية PCR نتيجة

 

 .فقط الهجين بالتعلم الملتحقين الطالب أمور أولياء قبل من النموذج هذا إكمال يجب مالحظة:

 

 تحياتي،  مع                                                                                                                      

 
 جريفين  جيسيكا السيدة

 المدرسة  ةمدير 

https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/jebbyjohns/EXbN7XBqf3VKvp8z8NIMVPUBa7nFLiBh-FJ2mfyMVW1A3g?e=e2gqr7

