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 REF: TOS/EC/JS/SS/20-21/Jan/105                                               20th January 2021 

 

Subject: Health and Safety update for The Oxford School, 20.01.2021 

 

Dear Parents, 

Thank you for your support in keeping your children safe at school and at home. We are writing 

to let you know of a confirmed diagnosis of a teacher and 4 of our students with Covid-19 at our 

school.   

There is no need to panic.  We have been planning for this possibility, and we are ready to deal 

with it. We have already contacted Dubai Health Authority and KHDA about this and are 

working closely with them.  

The affected teacher last attended school on 14th January 2021 and the affected students last 

attended on 13th January 2021. They are now in quarantine and under the medical supervision 

of Dubai Health Authority (DHA).   

As an immediate but temporary measure, all students will move to full distance learning from 

tomorrow 21st January 2021 until 28th January 2021 to enable DHA to trace everyone who 

may have been in close contact with the affected person. Regular BL classes will resume from 

31st January 2021. 

If your child is one of these individuals, we will contact you in a separate email to tell you of the 

actions you need to take to safeguard their health and safety. 

If you do not receive a follow-up email from us about this, please be reassured that your child 

has not been in close contact with the affected individual. 

We will also continue cleaning and sanitizing our school according to guidelines from Dubai 

Municipality, Dubai Health Authority, and other government departments.  

As parents, your role in keeping our school safe is crucial. If your children are showing any 

symptoms at all, you must not send them to school.  This is for their own safety as well as the 

safety of other children and adults at the school.  

With your support, and the support of Dubai Government, we can continue to give our children 

a happy learning experience at home and at school. If you’d like to speak about this further, 

please email us on secretary@oxford.sch.ae / hsofficer@oxford.sch.ae or call 052 6044161 

 

Best Regards, 

 

Deepa Vinod 

Acting Principal. 

http://www.oxford.sch.ae/
mailto:secretary@oxford.sch.ae


  

          The Oxford School, Dubai 

                       

 

 
   

Tel: +971 4 2543666 

E-mail: reception@oxford.sch.ae 

www.oxford.sch.ae 

 

“Knowledge Empowers” 

دبي ، أكسفورد مدرسة                                                         
 

  TOS/EC/JS/SS/20-21/JAN/105رقم المرجع :                                                                              2021يناير    21التاريخ:  

 

 (20.01.2021(، )المدرسة)اسم الموضوع: آخر مستجدات الصحة والسالمة في 

 

   ،،، السادة/ أولياء األمور المحترمون

 تحية طيبة وبعد،،،    

اليوم إلبالغكم بوجود   المنزل. ونخاطبكم  أبنائكم في المدرسة وفي  نشكركم على ما تبذلونه من جهود للحفاظ على صحة وسالمة 

 في مدرستنا.   19تأكدت إصابتهم بفيروس كوفيد ] معلم و اربعة من طالبنا[حاالت 

  هيئة   أبلغنا  حيث  ،ستعداد لمعالجة األمر االأتم    على  نحن، و االحتمال  هذا  لمثل  خططنا  وضعنا  فقد  للقلق،  داعي  ال  بأنه  لكم  ونؤكد

 للتعامل مع هذا األمر بالشكل المطلوب.  وثيق  بشكل معهم  ونعمل بذلك،الصحة بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية  

، وهو اآلن في الحجر  (14/01/2021)الموافق  (  الخميس )الجدير ذكره أن آخر يوم داوم فيه للمدرس الُمصاب في المدرسة كان يوم  

 الصحي، ويخضع للمراقبة الطبية من هيئة الصحة بدبي. 

 21/01/2021)  الموافق   غد    يوم  من   بدءا  %  100  بُعد  عن  التعلم  نموذج  إلىوكإجراء احترازي فوري ومؤقت، سينتقل جميع الطلبة  

بتاريخ  و   (28/01/2021وحتى   المنتظمة  الدراسة  استئناف  كافة    ،  31/01/2021سيتم  لتعقب  الصحة  لهيئة  الفرصة  إلتاحة 

 . المصاب  الشخص  خالطوااألشخاص الذين  

اإللكتروني عبر رسالة منفصلة إلبالغك  وفي حال كان ابنك/ ابنتك من بين هؤالء األشخاص المخالطين، سنتواصل معك بالبريد  

 باإلجراءات التي ينبغي عليكم اتباعها للحفاظ على صحته وسالمته وسالمة أفراد العائلة. 

وفي حال لم يصلك منا أية رسالة متابعة بهذا الخصوص، فكن مطمئناً بأن ابنك/ ابنتك لم يخالط الشخص المصاب، ويعتبر سليماً  

 التعلم الهجين. لمواصلة الدراسة بنموذج  

 كما سنواصل إجراءاتنا لتعقيم وتنظيف المدرسة، وفقاً إلرشادات بلدية دبي وهيئة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية. 

  فيجب وبالطبع فإن لديكم كأولياء أمور دوراً بالغ األهمية في الحفاظ على سالمة مدرستنا. وفي حال ظهور أية أعراض على أبنائكم، 

 ، حفاظاً على سالمتهم وسالمة زمالئهم والكوادر المدرسية أيضاً. المدرسة إلى إرسالهم  عدم عليكم

وبدعمكم ودعم الجهات الحكومية في دبي، سنتمكن من مواصلة جهودنا في توفير بيئة تعلم سعيدة وآمنة ألبنائكم في المنزل والمدرسة.  

ال فيرجى  أكثر عن هذا األمر،  بالتحدث  اإللكتروني  وفي حال رغبتكم  البريد   secretary@oxford.sch.ae]تواصل معنا عبر 

/hsofficer@oxford.sch.ae]  [0526044161]أو الهاتف. 

 مع أطيب التحيات،،، 

 

 مديرة المدرسة / المكلفة  

 ديبا فينود  
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