
 

 

  

 

20 November 2020  

Assalamu Alaykum Warahmatullahi Wabarakatuhu, 
 
Dear Parents and Caregivers, 
 

COVID-19 UPDATE 
 

The Premier today announced that schools and preschools will reopen to all students on 

Monday 23 November.  

As a result, IQRA College will be open and operating as normal. We will not be offering an 

alternative home-based learning program.  

Families who intend to keep children at home as a precaution, please inform us using email 

info@iqracollege.sa.edu.au or call us on 8298 2550 during office hours.  

As the Chief Public Health Officer said, just because the hard lockdown is being lifted does 

not mean that the risks associated with COVID-19 have passed. As a result, we will minimise 

the number of people coming and going from our site.  

Bus service will also resume as normal from Monday. Parents who drop-off and pick-up 

their own children, please drop and collect your child at the gate and maintain the 

appropriate physical distance from other adults.  

As we receive more information, we will keep you informed in sha Allah.  

May Allah reward you for your kind understanding and support. 
 
 
Jazakallah Khair, 
 
 
 
Mrs Jannah Kuning 
Acting Principal 
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2020نوفمبر   20  
ورحمة هللا وبركاته ،السالم عليكم    

 
ي أولياء األمور ومقدمي الرعاية ،

 أعزائ 
 

 COVID-19 تحديث
 

ن  نوفمبر  23أعلن رئيس الوزراء اليوم أنه سيتم إعادة فتح المدارس ودور الحضانة لجميع الطالب يوم االثني   
لي بديل مفتوحة وتعمل كالمعتاد. لن نقدم برنامج تعليم اقرأ  نتيجة لذلك ، ستكون كلية 

ن مبن  
ي 
وئن يد اإللكبر ازي ، يرجر إبالغنا باستخدام البر ل كإجراء احبر ن ي المبن

ن
ي تنوي إبقاء األطفال ف

 العائالت التر
info@iqracollege.sa.edu.au  خالل ساعات العمل  2550 8298أو االتصال بنا عىل . 

 
ي 
كورونا انتهت أن المخاطر المرتبطة بـ كما قال كبب  مسؤولي الصحة العامة ، فإن مجرد رفع اإلغالق الصارم ال يعتن  

ن نتيجة لذلك ، سنقلل عدد األشخاص  الذين يأتون ويذهبون من موقعناالخارجيي   
لون أطفالهم ويصطحبونهم   ن . اآلباء واألمهات الذين يبن ن ستستأنف خدمة الحافالت كالمعتاد اعتباًرا من يوم االثني 

ن اآلخرينحفاظ عىل المسافة معهم ، يرجر إنزال وإحضار طفلك عند البوابة وال المادية المناسبة من البالغي   
 عندما نتلقر المزيد من المعلومات ، سنبقيك عىل اطالع إن شاء هللا

ا عىل حسن تفهمكم ودعمكم  ً  جزاكم هللا خب 
 
 

، ا جزاك هللا خب    
 
 
 

 السيدة جنة كونينج
 القائم بأعمال المدير 

 
 


