إىل كافة المؤسسات التعليمية

ر
المحتمة،،،

تحية طيبة وبعد،،،

ً
ر
واالحتازية للحد من انتشار رفتوس كورونا المستجد
عطفا عىل خطابنا السابق حول اإلجراءات الوقائية
ً
وتماشيا مع إرشادات الصحة والسالمة حول كيفية حماية صحة وسالمة طلبتنا أثناء هذه ر
الفتة،
(كوفيد ،)19
فإننا ندعوكافة المؤسسات التعليمية من مراكز تعليم مبكر ومدارس وجامعات ومراكز تدريب إىل التوقف
بي ،ر
بي هذه المؤسسات التعليمية والطلبة والمتدر ر ن
الكامل عن تبادل كافة أشكال المواد الورقية ر ن
إشعار
حت
ٍ
آخر.
ست العملية التعليمية من خالل التعلم عن ُبعد ،ن
ينبغ عىل كافة المؤسسات اتباع
ولضمان استمرار ر
ي
ر ن
ر
ون والتعلم عن ُبعد ،باإلضافة إىل
استاتيجيات بديلة ،تستفيد من األساليب العديدة المتوفرة للتعلم اإللكت ي
ر
رن
ر
للمعلمي والطلبة استخدامها بيرس وسهولة.
والت يمكن
كافة وسائل التواصل اإللكتونية ي
ً
الخت والسالمة
نجاحنا ن يف
تخط التحديات الراهنة يعتمد عىل تكاتف جهودنا جميعا ،لتحقيق كل ما فيه ر
ي
لمجتمعنا الحبيب.
ً ُ
وختاما ،نعرب عن امتناننا لدعمكم وتعاونكم الدائم معنا،،،

To all Educational Institutions

We are writing with an addition to our previous communication with regards to the
precautionary and preventative measures taken to reduce the possibility of
transmission of the COVID 19 virus infection.
In line with the health and safety guidelines on how to protect the health and safety
of students during this period, we ask all educational institutions institutions (ELC,
Schools, Universities, and Training Institutes) to immediately, and until further
notice, prohibit the exchange of all types of paper materials with its students.
To ensure uninterrupted delivery of education through distance learning, all
institutions are expected to incorporate alternative strategies using various distance
and online learning methods, in addition to any electronic communication tools that
are accessible to your teachers and students.
Our ability to successfully navigate the days ahead depends on all of us working
together for the good of our community.
As ever, we are grateful for your cooperation and support

