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Thursday 4th March 2021 
 
Dear Parents 
 
Further to Dr Tahani's letter confirming our plans to reopen the Academy next week, I write 
now with further details of our testing programme for pupils in the Upper School. 
 
Monday 8th March:  Y7, Y8, Y9 and Y13 pupils return to school at 8.30am (WEARING A 
MASK AT ALL TIMES WHILE AT SCHOOL) - and do so every day thereafter, following these 
rules: 

 On arrival their temperature is checked and pupils use hand sanitiser  

 Pupils with temperature higher than 37c will be asked to undergo a further 
temperature check with Dr Samia - if their temperature remains high then parents 
will be contacted and the pupils told to remain at home 

 Pupils will go to registration as normal and then attend lessons according to their 
timetable  

 Pupils will be called for testing as of 8.45am with Dr Samia, Nurse Aziza and the KFA 
Testing Team - contact will only be made with parents in the event of a positive 
result.  

 In the event of a positive result, contact will be made with the pupil's parents and 
they will be advised to pick their child up from school and book for a confirmatory 
PCR test. The child should remain at home until the PCR result is received.  If 
positive, the child should isolate for 10 days. If negative, the child can return to 
school. A copy of the result, either Negative or Positive, must be sent to Dr Samia 
(samia.morsy@thekfa.org.uk) 

 Tests for Y7, Y8, Y9 and Y13 will be repeated at the Academy on Thursday 11th 
March and Monday 15th March 

 As per the Government advice, this concludes 3 tests at school to detect any 
asymptomatic cases (which helps us to pick up cases where people have the virus 
without knowing) and also allows us to show the pupils how to do the test for 
themselves.  Pupils, afterwards, will start testing themselves at home twice 
weekly.  We will send further information later on to advise about home testing. 

Tuesday 9th March:  Y10, Y11 and Y12 pupils return to school at 8.30am (WEARING A MASK 
AT ALL TIMES WHILE AT SCHOOL) - and do so every day thereafter and follow these rules: 

 On arrival their temperature is checked and pupils use hand sanitiser  

 Pupils with temperature higher than 37c will be asked to undergo a further 
temperature check with Dr Samia - if their temperature remains high then parents 
will be contacted and the pupils told to remain at home 

 Pupils will go to registration as normal and then attend lessons according to their 
timetable 

mailto:samia.morsy@thekfa.org.uk
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 Pupils will be called to the Function Hall for testing as of 8.45am with Dr Samia, 
Nurse Aziza and the KFA Testing Team - contact will only be made with parents in 
the event of positive result but all results will be recorded 

 In the event of a positive result, contact will be made with the pupil's parents and 
they will be advised to pick their child up from school and book for a confirmatory 
PCR test. The child should remain at home until the PCR result is received.  If 
positive, the child should isolate for 10 days. If negative, the child can return to 
school. A copy of the result, either Negative or Positive, must be sent to Dr Samia 
(samia.morsy@thekfa.org.uk) 

 Tests for Y10, Y11 and Y12 will be repeated at the Academy on Friday 12th March 
and Tuesday 16th March 

 As per the Government advice, this concludes 3 tests at school to detect any 
asymptomatic cases (which helps us to pick up cases where people have the virus 
without knowing) and also allows us to show the pupils how to do the test for 
themselves.  Pupils, afterwards, will start testing themselves at home twice weekly.  
We will send further information later on to advise about home testing. 

Please contact Dr Samia if you DO NOT want your child to undergo this testing programme 
at school.  It is a recommendation of the UK Government as part of its reopening strategy 
and we wish to ensure that the Academy plays its full part in achieving this - and also 
maintaining our previous excellent record in resisting the virus. We strongly recommend 
that all of our pupils will take this very simple test (it involves a nose swab only) to protect 
themselves, their family and their classmates. If Dr Samia has not heard from you in writing, 
we will assume that you have given your permission for this testing programme. 
 
In conclusion, I would like to remind all pupils and parents that we must all continue to 
maintain our existing Covid-secure practices.  We must all continue to maintain social 
distancing, hand washing, ventilation, mask wearing and isolation when required.  The 
testing outlined above will alert us to any pupil who may be carrying the virus without 
showing any symptoms (ie a possible infection) but continuing these steps will help us to 
catch the infection earlier and to stop transmitting the virus to others.  Members of our 
community (myself included) have lost loved ones as a result of this disease and we must all 
do all we can to keep it at bay even as the statistics point to an improving situation.  Thank 
you for your support of this. 
 
Yours sincerely 
 
 
 
Dr Samia Morsy 
Academy Health Coordinator
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ي أولياء 
 األمور الكرام،أعزائ 

 

ي تؤكد خططنا إلعادة فتح األكاد
ي الت 

 برسالة الدكتور تهائ 
ً
زيد من التفاصيل لكم اليوم لتقديم الميمية األسبوع المقبل ، أكتب إلحاقا

وسحول برنامج   تالميذ قسم الثانوية. الخاص ب فحص الفير

 

ن   مارس:  8االثني 

ي  Y13 و Y9 و Y8 و Y7 يعود تالميذ
 
ي  الكمامات مرتدينصباًحا ) 8.30الساعة إىل المدرسة ف

 
ي جميع األوقات أثناء التواجد ف

 
ف

ي نفسهويفعلون  -المدرسة( 
 :القواعد التالية متبعير  كل يوم بعد ذلك ،   الش 

 درجة حرارتهم ويستخدم التالميذ معقم اليدين قياسعند وصولهم يتم  •

إذا  -مع الدكتورة سامية آخر حرارة درجة  الخضوع لفحصرجة مئوية د 37سُيطلب من التالميذ الذين تزيد درجة حرارتهم عن   •

ل إىل بالعودةيذ موإخبار التلوىلي األمر ، فسيتم االتصال ب ظلت درجة حرارتهم مرتفعة  المي  

ون الدروس حسب جدولهم   •  الدراسي يذهب التالميذ للتسجيل كالمعتاد ثم يحض 

سيتم  - الفحصصباًحا مع الدكتورة سامية والممرضة عزيزة وفريق  8.45ا من الساعة سيتم استدعاء التالميذ لالختبار اعتبارً   •

ي حالة الحصول عىل نتيجة إيجابية
ن
 .االتصال بأولياء األمور فقط ف

ي حالة الحصول عىل نتيجة إيجابية ، سيتم االتصال بوال  •
تأكيدي. يجب  PCR فحصوحجز الستالم ابنهم / ابنتهم دي التلميذ ف 

ل حت  يتم الحصول عىل  ي المي  
أيام. إذا  10إيجابية ، يجب أن يعزل الطفل لمدة النتيجة . إذا كانت الفحصنتيجة أن يبق  الطفل ف 

 كانت سلبية ، يمكن للطفل العودة إىل المدرسة. يجب إرسال نسخة من النتيجة ، سواء كانت سلبية أو إيجابية ، إىل الدكتورة سامية

: عىل ا  (samia.morsy@thekfa.org.uk) إليميل التاىلي

ي األكاديمية يومي الخميس  Y13 و Y9 و Y8 و Y7 سيتم إعادة اختبارات  •
 مارس 15مارس واالثنير   11ف 

ا لتوجيهات الحكومة ،   •
ً
ي المدرسة الكتشاف أي حاالت بدون أعراض )مما يساعدنا عىل  فحوصات 3 سيكون هناكوفق

 تحديد ف 

وس دونالحاالت ال ي يكون فيها األشخاص مصابير  بالفير
بأنفسهم.  الفحصح كيفية إجراء يوضوكما سيتيح لنا فرصة تمعرفة ذلك(  ت 

ي 
ا من  فحصبعد ذلك سيبدأ التالميذ ف 

ً
سل مزيد . سي 

ً
ل مرتير  أسبوعيا ي المي  

 
ا أنفسهم ف

ً
ىلي  الفحصبشأن المعلومات الحق

 .المي  

 

 مارس:  9الثالثاء 

ي ال 12و  11و  10 يعود التالميذ  
ي المدرسة( مرتدين الكمامات صباًحا ) 8.30ساعة إىل المدرسة ف 

ي جميع األوقات أثناء التواجد ف 
ف 

ي نفسهويفعلون  -
 :القواعد التالية متبعير  كل يوم بعد ذلك ،   الش 

 عند وصولهم يتم فحص درجة حرارتهم ويستخدم التالميذ معقم اليدين  •

درجة مئوية الخضوع لمزيد من فحص درجة الحرارة مع الدكتورة سامية  37ذين تزيد درجة حرارتهم عن سُيطلب من التالميذ ال  •

ل - ي المي  
 إذا ظلت درجة حرارتهم مرتفعة ، فسيتم االتصال بأولياء األمور وإخبار التالميذ بالبقاء ف 

ي   •
ون الدروس حسب جدولهم الزمت   يذهب التالميذ للتسجيل كالمعتاد ثم يحض 

صباًحا مع الدكتورة سامية والممرضة عزيزة وفريق  8.45سيتم استدعاء التالميذ إىل قاعة المناسبات لالختبار اعتباًرا من الساعة   •

ي حالة الحصول عىل نتيجة إيجابية - KFA اختبار
ن
ولكن سيتم تسجيل جميع النتائج سيتم االتصال بأولياء األمور فقط ف
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ي حالة الحصول عىل نتيجة إيجابية ، سيتم االتصال بوال  •
 
تأكيدي. يجب  PCR فحصوحجز الستالم ابنهم / ابنتهم دي التلميذ ف

ل حت  يتم الحصول عىل  ي المي  
 
أيام. إذا  10إيجابية ، يجب أن يعزل الطفل لمدة النتيجة . إذا كانت الفحصنتيجة أن يبق  الطفل ف

 كانت سلبية ، يمكن للطفل العودة إىل المدرسة. يجب إرسال نسخة من النتيجة ، سواء كانت سلبية أو إيجابية ، إىل الدكتورة سامية

 :  (samia.morsy@thekfa.org.uk) عىل اإليميل التاىلي

ي األكاديمية يومي الجمعة  Y12 و Y11 و Y10 سيتم إعادة اختبارات •
 
 مارس 16ثاء مارس والثال  12ف

وس ت ال ترغبإذا كنلدكتور سامية يرجى االتصال با ي حصول ابنك / ابنتك عىل فحص الفير
 
ي المدرسة.  ف

 
 اتتوصي تتبع األكاديميةف

اتيجيتها إلعادة الفتح ونود التأكد من أن األكاديمية تلعب دوره ي تحقيق ذلك حكومة المملكة المتحدة كجزء من اسي 
 
 -ا الكامل ف

وس. نوصي بشدة أن يقوم جميع حفللوكذلك  ي مقاومة الفير
 
البسيط  الفحصبإجراء هذا  تالميذنا اظ عىل سجلنا السابق الممتاز ف

ي الفصل. إذا لم 
 
منك  رسالة خطيةالدكتورة سامية  تصلللغاية )الذي يتضمن مسحة أنف فقط( لحماية أنفسهم وأرسهم وزمالئهم ف

ض ف  الحصول عىل الموافقة. سنفي 

 

ي الختام
 
ي  ف

 
ام باإلرشادات مثل، أود أن أذكر جميع التالميذ وأولياء األمور بأنه يجب علينا جميًعا االستمرار ف  الجسديالتباعد  االلي  

وس  حاملال الشخص أن الغرض من هذه الفحوصات هو تحديد عند الحاجة.  والعزل الكماماتوغسل اليدين والتهوية وارتداء  للفير

ي هذه الخطوات سيساعدنا عىل دون أن تظهر عليه أي أعراض 
 
ي وقت  التخلص من)أي عدوى محتملة( ولكن االستمرار ف

 
العدوى ف

وس لآلخرين. لقد فقد  )بمن فيهم أنا( أحبائهم نتيجة لهذا المرض ويجب  ع األكاديميةمجتم أفراد منمبكر والتوقف عن نقل الفير

ا حت  عندما تشير اإلحصائيات إىل تحسن الوضع. شكرا لك
ً
ي وسعنا إلبقائه بعيد

 علينا جميًعا بذل كل ما ف 
ً
 نا. عىل دعمك ل م جميعا

 

ام  تفضلوا بقبول فائق االحي 

 

 

 د / سامية مرسي 

ي أكاديمية الملك فهدالصحة  ةمنسق
 ف 

 


