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Subject: Updates on J1 Building.
Date: Thursday, 17 September 2020 at 4:02:03 PM Gulf Standard Time
From: Chancellor

 

Dear Beloved AU Students,

As AU conJnues to navigate the challenges ahead, our focus remains on our core purpose: the
delivery of a quality academic experience in a safe environment for all our students, faculty and
staff. ProtecJng our community remains our paramount concern and priority throughout the
pandemic. 

To miJgate the situaJon, reopening J1 Building is postponed to Sunday 27 September 2020.
Accordingly, there will be modificaJons to the coverage mode and the schedules of labs and
clinics in J1 building. Detailed informaJon in this regard will be communicated to you by your
respecJve deans.

The Office of Medical Services will share the protocols of regaining access to J1 in a subsequent
email. 

AU Community members shall strictly abide by all applicable safety measures at all Jmes. Any
violaJon of the precauJonary protocols will be subject to disciplinary acJons as per the applicable
policies and procedures.

It is imperaJve that we remain vigilant and responsive to stop the spread of the virus on campus
and within the UAE. Be assured that AU will do everything in its power to ensure the ongoing
health and safety of our beloved community members. 

Sincerely,

Karim Seghir, Ph.D.
Chancellor 
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أعزّائي طلبة جامعة عجمان،

على تقديم تجربة أكاديمية عالية الجودة في بيئة آمنة في خضم مرحلة التحدي التي نمر بها، يبقى تركيزنا منَصبّاً 
لجميع منتسبينا، كما تظل حمايتكم على رأس أولوياتنا.

ولضمان سالمة جميع منتسبينا، ارتأينا ضرورة تأجيل فتح املبنى J1  إلى يوم األحد 27 سبتمبر 2020، وسيترتب
بمعلومات لتزويدكم  كليتكم  عميد  معكم  J1.  سيتواصل  مبنى  في  والعيادات  املختبرات  جداول  في  تعديالت  ذلك  عن 

 .J1 مفصلة بهذا الشأن. كما سيبلغكم مكتب الخدمات الطبية باإلجراءات الالزم اتباعها قبل الدخول ملبنى

ويلزم على كل منتسبي الجامعة التقيد بجميع تدابير وإجراءات السالمة املعمول بها في جميع األوقات، وأي انتهاك
لهذه التدابير سيعرض صاحبها إلجراءات تأديبية طبقا للسياسات واإلجراءات املعمول بها.

ومن الضروري جدا في هذه املرحلة أن نبقى يقظني ومتعاونني للحد من انتشار الفيروس داخل الحرم الجامعي وداخل
دولة اإلمارات العربية املتحدة. وكونوا مطمئنني أننا سنبذل كل ما في وسعنا لضمان صحة وسالمة كل منتسبينا. 

مع تحياتي،

د.كريم الصغير 
مدير الجامعة
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