KPIS INTERNATIONAL SCHOOL

Ref:KPIS/BE/cs/0019/2022
February 25, 2022
Dear KPIS Community,
Our most recent communication with OPEC revealed that we are now able to
gradually open up Elementary and Secondary fully onsite starting in March
2022. This is inline with strict Covid-19 protocols that remain the same in terms of
screening, mask wearing, hand washing, reducing overcrowding and large group
activities.
The staggered return to campus includes the two following important return dates:
● Monday, March 7, 2022: Elementary school returns to full onsite learning
● Monday, March 14, 2022: Secondary school returns to full onsite learning
This will mean that in the event of any positive or close contact cases in the
community, it is possible that we would have to shift to online learning temporarily
all for a time period determined by risk level and number of confirmed cases.
Further information regarding each division will be forthcoming from your child’s
principal.
Thank you for your continued support, patience, and cooperation.
Regards,
KPIS Leadership Team
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