SURAT EDARAN
Nomor : 193/DQ.P1/PDK/IV/2021
TENTANG
INFORMASI KEDATANGAN SANTRI
Kepada Yth,
Orang Tua / Wali Santri Pesantren Terpadu Darul Qur’an Mulia
Di tempat
السالم عليكن ورحمة هللا وبركاته
Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap
tercurah kepada nabi Muhammad, keluarga, shahabat dan para pengikutnya hingga
akhir zaman. Semoga para orang tua dan wali santri senantiasa dalam lindungan
Allah dan dalam keadaan sehat wal afiat.
Sehubungan akan dimulainya tahun ajaran 2021 / 2022 dan masih berlangsungnya
pandemi covid 19 serta menimbang kebijakan pemerintah tentang PPKM darurat
terhitung tanggal 3 juli - 20 juli maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pesantren akan menerapkan pembelajaran tatap muka sejak awal tahun
ajaran secara bertahap
2. Dengan pertimbangan proses pembelajaran tatap muka dilakukan pada masa
pandemi, Pesantren melakukan skrining kesehatan para guru dan pihakpihak yang terlibat dalam kegiatan pesantren dengan swab PCR sebelum
kedatangan santri
3. Pesantren memberlakukan skrining kesehatan para santri dengan swab PCR
untuk memastikan pembelajaran tatap muka dapat berjalan dengan lancar
dan aman bagi semua civitas Darul Qur’an
4. kontribusi biaya kegiatan penyambutan, pemeriksaan swab PCR dan
karantina awal kedatangan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) persantri.
Pembayaran dilakukan melalui virtual account (VA) masing-masing,
Konfirmasi pembayaran disampaikan kepada bagian keuangan
5. Kedatangan pertama dijadwalkan pada tanggal 24 Juli 2021 untuk kelas 7
dan kelas 10 dengan kuota yang ditetapkan oleh masing-masing unit (SMPIT
/ SMA). Kedatangan berikutnya dilaksanakan minimal 2 pekan dengan tetap
mempertimbangkan perkembangan situasi pandemi serta kebijakan
pemerintah pusat dan daerah
6. Komunikasi kedatangan dapat dilakukan melalui nomor berikut:
a. SMP IT DQ (Putra): Ust. Razif, Lc (085718838229), Ust. Firmansyah
Manthovani, S.Kom (087785257685)
b. SMP IT DQM (Putri): Ust Afud Saefudin, M.Pd.I (081389097833), Usth
Laila Khairunnisa, S.Ag (082139693851)
c. SMAIT DQ Putra: Ust. Ahmad Abdul Rozak, Lc (08158975188)
d. SMAIT DQ Putri: Ust. Ir. Zamah Saari (082311601546)
Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga Allah memudahkan langkah kita
dalam proses pendidikan putra / putri kita.
السالم عليكن ورحمة هللا وبركاته
Bogor, 1 Juli 2021
Direktur Pendidikan

Syahrial Achmad, Lc., M.Ag

