
 
 

 
 

 

 
 

Dear Academic Head 
 

Based on the directives from the 
Ministry of Interior and the National 
Emergency and Crisis and Disasters 
Management Authority pertaining to 
urging the public to stay at home unless 
its necessary to get essential supplies or 

to perform essential jobs. We thereby 
ask all universities to abide by the 
following: 
 

اء الجامعاتالسادة مدر  

 

أهابت وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ 

واألزمات الجمهور بعدم الخروج من المنازل إال 

نطلب من للضرورة أو لدواعي العمل، وعليه 

االلتزام بما يلي: التعليم العالي مؤسسات جميع  

 

1)Allow all employees to work from 
home provided that the distance 
learning continues for all students. 
 

السماح لجميع الموظفين بالعمل من المنزل (1

بة.شريطة استمرار التعلم عن بعد لجميع الطل  

If the University cannot allow all 
employees to work from home as this 
will disrupt the learning for students, 

the school management can allow a 
maximum of 20% of all teachers and 
staff within the university building. 
 

ال تستطيع السماح لجميع  الجامعةإذا كانت (2

الموظفين بالعمل من المنزل ألن هذا سيعطل تعلم 

أن تسمح بحد  جامعة، يمكن إلدارة البةطلال

لمين ٪ من جميع المع 20نسبة  ، أقصى

جامعةوالموظفين داخل مبنى ال  

 

3)If employees remain within the 
university building please follow the 
instructions of the Ministry of Health 
and Prevention and continue to check 
the official social media and websites for 
the latest information and adhere to the 
following: 

-  Any staff in the building need to 
remain two meters apart, gatherings in 
in large groups is not allowed.  

يرجى  مبنى الجامعة، إذا بقي الموظفون داخل(3

اتباع تعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع 

واالستمرار في متابعة وسائل التواصل 

االجتماعي والمواقع اإللكترونية الرسمية 

للحصول على أحدث المعلومات، وااللتزام بما 

 يلي:

يجب أن يبقى أي موظف في المبنى على  -

موظف آخر، وال  بعد مترين من أي

 يتجمع الموظفون في مجموعات كبيرة.

ال يستخدم أكثر من شخصين نفس الفصل  -

الدراسي )مع مراعاة النقطة أعاله بشأن 

 المسافة(.



 
 

 
 

 

 
 

-  No more than two people are allowed 
to use the same classroom (Keeping the 

above point about distance). 
-  Any staff member with any flu like 
symptoms is not allowed in the 
university building. 
-  Holding events or meetings in person 
is not allowed, please use electronic 

means to conduct your meetings.  
-  Ensure cleaning staff wear disposable 
gloves, mask and gowns for all tasks in 
the cleaning process, including handling 
trash. 
-  All staff on the premises must wear a 
mask at all times 
 

ال يسمح ألي موظف لديه أي أعراض  -

في مبنى التواجد تشبه أعراض األنفلونزا 

 المدرسة.

ال تعقد أي فعاليات أو اجتماعات  -

ستخدم الوسائل بالحضور الشخصي، وت

 اإللكترونية بدالً منها

ضمان ارتداء موظفي التنظيف القفازات  -

واألقنعة والزي الموحد لجميع المهام في 

عملية التنظيف، بما في ذلك التعامل مع 

 القمامة.

يجب على جميع الموظفين في المبنى  -

 ارتداء األقنعة في جميع األوقات

4)With immediate effect, allow all 
pregnant women, employees with 
chronic diseases or health 

complications, employees over 60 years 
old and people of determination to work 
from home. 
 

السماح لجميع النساء الحوامل، والموظفين ( 4

مضاعفات أمراض مزمنة أو الذين يعانون من 

 60أعمارهم عن صحية، والموظفين الذين تزيد 

سنة واألشخاص ذوي الهمم على العمل من 

 المنزل بصفة فورية

5) Ensuring the continuity of learning for 
all students is the responsibility of the 
university’s management. 
 

ضمان استمرارية التعلم لجميع تقع مسؤولية  (5

.بة على عاتق إدارة الجامعةالطل  

We thank you for your continued co-
operation. 

.المستمر معلى تعاونك منشكرك  

. 


