Date: September 6th, 2020
Circular 07/ AY 2020-2021
Subject: Bus transportation, parents' identification, and live lessons
Dear Parents,
Ajyal Al Falah has resumed all operations for the new academic year 2020-21, and will continue to
do all we can to engage with the government and the Department of Health (DOT) by setting safe
parameters during COVID-19 to support our staff, parents and students in the A and B groups, and
those fully engaged in distance learning.
Students’ safety is a priority at our school and therefore students will not be released without
proof of parents’ identification.
We request parents to have proof of a COVID-19 test result with a 72-hour validity. Also, to
contact the school’s registrar to support them with the necessary school identification cards that
will allow them to enter the school and to fetch their children from the school.
School timings and gates:
The school’s timing is from 7:45 a.m. to 13:00, gates will close for the second week at 8:30 and for
the third week at 8:10 a.m.
All students need to be punctual.
Bus transportation
Parents were informed through our school’s circulars that applications for school bus
transportation closed on July 27th, 2020 and due to the government regulations, we were only
allowed to 50% occupancy on all school buses. The school has, therefore, no other option as to
request parents without school transportation, to arrange transportation for their children for the
first term until further notice from the government.
Our school’s buses will be operational from Sunday afternoon September 6th, 2020 onwards and
our school’s transportation officer Mr Ahmed Qadi will support our parents who registered as
mentioned for transportation. The school buses will leave the school’s premises at 13:00 and
parents can contact Mr Ahmed at ahmed.alqadi@ajyalfalah.sch.ae, or call him on
050 782 2251 for any information about the pick-up and drop times arranged by the bus
companies, Global Transport and Emirates Transport, for their children.
Grade 1-10 Live lessons and Google Classroom Helpdesk
We have successfully transitioned to live lessons for our students that are studying at home. Our
teachers are prepared to provide interactive lessons through creative teaching and learning
solutions provided by the education platforms Google Classroom and Class Dojo. Our lessons are
scheduled for 30-minute time slots each during which teachers will explain and engaged students
for 15 minutes, while the rest of the lesson will be utilized for activities and consolidation of
curriculum concepts.
We trust that all our parents have received login details and passwords for Google Classroom and
Class Dojo, and are now fully on board to support their children and communicate with teachers.
Our Helpdesk and ICT Coordinator Ms Suad Sabeleash can be contacted at 05 5460 6523 and will
gladly support our parents with access to Google Classroom login when needed.

Distance Learning Policy and Live links
It is however essential that our students adhere to our “Distance Learning Policy” that we shared
with all parents during the past week. We rely on our parents’ support to ensure that students will
wear school uniform, attend all classes as per the school’s timetables and will be disciplined and
respectful during the live lessons while studying at home. We would like to request that students
will submit their assignments regularly and on time to ensure that they receive feedback and
excellent assessment grades for the term.
The school has experienced some internet interruptions during the past week that caused a delay
in teachers responding to the links posted for students to access their Google Classroom meets.
We apologize for any inconvenience caused by the internet interruption and can confirm that the
problem was solved by the school’s technicians.
Students’ electronic devices submitted to our technicians
Our school’s technicians are working diligently to ensure compatibility of the software on the
electronic device’s students submitted and we thank our parents for their tolerance with the
delay. Mr. Mohammed Nabeel, our IT technician, mentioned that JTRS will support them to
complete all the devices by Thursday, September 10th, 2020. Parents will be informed when
completed before Thursday.
Students’ academic support
Our Senior Leadership Team, Curriculum Coordinator and teachers are excited about working with
your children to develop their subject knowledge and skills and to provide them with the necessary
support and intervention needed to improve. Teachers will inform parents of the individual
support plans to enhance students' learning. Parent are welcome to schedule online meetings with
staff and the leadership team when they wish to discuss any support needed for their children.
Please contact the receptionist Ms. Haya Ghaith
at haya.ghaith@ajyalfalah.sch.ae or call her at 02 203 4501

for

more

information

Viruses can enter the body through the nose, face, and eyes, let us encourage each other and our
students to wear masks, keep to social distancing and keep on washing our hands regularly.
Be blessed, keep safe and healthy.

تعميم 07
املوضوع :املواصالت املدرسية  ،هوية أجيال ألولياء األمور والحصص املباشرة
أولياء األمور الكرام،

استأنفنا الدوام املدرس ي في أجيال الفالح للعام الدراس ي الجديد  ، 2021-2020ونعدكم باستمرارنا في بذل قصارى
جهدنا للتعامل معكم ضمن الجراءات الحترازية لدعم موظفينا  ،أولياء األمور والطالب في املجموعتين  Aو  Bألولئك
الذين اختاروا التعلم عن بعد بشكل كامل.
سالمة طالبنا تعد أهم أولويتنا ،لذا لن يسمح للطالب مغادرة املدرسة مع أي شخص دون إثبات هوية ولي األمر الرجاء
التواصل مع موظفي قسم التسجيل لستالم البطاقات.
يطلب منكم إظهار نتيجة سلبية لفحص  COVID-19بصالحية  72ساعة.
أوقات الدوام املدرس ي:

ً
يبدأ الدوام املدرس ي عند الساعة  7:45وحتى الساعة  13:00تغلق األبواب في األسبوع الثاني عند الساعة  8:30صباحا
ً
ً
ومن السبوع الثالث فصاعدا تغلق األبواب عند الساعة  08:10صباحا ،على جميع الطالب التقيد ,ومراعاة املواعيد
النقل املدرس ي:

ُ
تم إبالغكم من خالل تعاميمنا السابقة أن طلبات النقل بالحافالت املدرسية أغلقت في  27يوليو  ، 2020وتماشيا مع
الجراءات الحرازية و قوانين الدولة  ،تم التقيد بنسبة  ٪50لتشغيل جميع الحافالت املدرسية ،و ليس للمدرسة خيار
آخر ،لذا يرجى من حضراتكم تأمين املواصالت الخاصة ألبنائكم خالل الفصل الدراسبي األول و حتى إشعار آخر.
ً
اعتبارا من بعد ظهر يوم األحد املوافق  6سبتمبر  2020وسيدعم مسؤول النقل السيد
سيتم تشغيل حافالت مدرستنا
أحمد قاض ي أولياء األمور الذين سجلوا على النحو املذكور للنقل .ستغادر الحافالت املدرسية مباني املدرسة عند
الساعة  13:00ويمكن ألولياء األمور التواصل مع السيد أحمد على القاض ي على البريد اللكتروني
 ، ahmed.alqadi@ajyalfalah.sch.aeأو التصال به على 0507822251للحصول على أي معلومات الكافية حول
مواعيد الحافالت الصباحية و املسائية .
دروس مباشرة من الصف األول إلى العاشر
لقد نجحنا في النتقال إلى دروس حية لطالبنا الذين يدرسون في املنزل .مدرسونا على استعداد لتقديم دروس تفاعلية
من خالل حلول التدريس والتعلم اإلبداعية التي توفرها منصات التعليم  Google Classroomو  .Class Dojoتمت
جدولة دروسنا في فترات زمنية مدتها  30دقيقة  ،حيث سيقوم املعلمون خاللها بالشرح للطالب وإشراكهم ملدة 15
دقيقة  ،بينما سيتم استخدام باقي الدرس لألنشطة وتوحيد مفاهيم املناهج الدراسية.
نثق بأنكم قد حصلتم على تفاصيل تسجيل الدخول وكلمات املرور لـ  Google Classroomو ، Class Dojo
يمكن التصال بالدعم الفني لطلب املساعدة من منسقة تكنولوجيا املعلومات السيدة سعاد سابيليش عل الرقم
.0507526739

سياسة التعلم عن بعد والروابط الحية
ومع ذلك فمن الضروري أن يلتزم طالبنا "بسياسة التعلم عن بعد" التي شاركناها مع جميع أولياء األمور خالل األسبوع
املاض ي .يرجى الحرص على ارتداء الطالب للزي املدرس ي وحضور جميع الفصول وفقا للجدول املدرس ي ،كما يرجى
الحرص على تأدية جميع املهام املوكلة في الوقت املحدد لضمان الحصول على التعليقات ودرجات التقييم املمتازة
للفصل الدراس ي.
واجهت املدرسة بعض املشاكل في الشبكة العنكبوتية خالل األسبوع املاض ي مما تسبب في تأخير استجابة املعلمين
للروابط املنشورة للطالب والوصول إلى اجتماعات .Google Classroom
نعتذر عن أي إزعاج سببه انقطاع اإلنترنت ونؤكد حل املشكلة عن طريق فنيي املدرسة.
إرسال أجهزة الطالب اإللكترونية إلى موظفي البرمجيات
يعمل موظفوا قسم البرمجيات في مدرستنا بجد لضمان توافق البرنامج على األجهزة اإللكترونية التي يرسلها الطالب .
ونشكر أولياء األمور على تفهمهم للتأخير .ذكر السيد محمد نبيل  ،فني تكنولوجيا املعلومات  ،أن  JTRSستدعمهم
لستكمال جميع األجهزة بحلول يوم الخميس  10 ،سبتمبر  .2020 ،سيتم إبالغ أولياء األمور عند النتهاء قبل يوم
الخميس.
الدعم األكاديمي للطالب
إن كادرنا التعليمي و الداري على اتم استعداد للعمل مع أبنائكم لتطوير معرفتهم ومهاراتهم في وتزويدهم بالدعم الالزم.
سيقوم معلمونا بإبالغكم بخطط الدعم الفردية لتعزيز تعلم الطالب.
نرحب بكم لتحديد مواعيد افتراضية مع الدارة و معلمينا في حال رغبتكم بمناقشة مستوى أبنائكم األكاديمي أو
الدعم الالزم.
يرجى التواصل مع موظفة الستقبال السيدة هيا غيث ملزيد من املعلومات على  haya.ghaith@ajyalfalah.sch.aeأو
التصال بها على الرقم 022034501
يمكن للفيروسات أن تدخل الجسم عن طريق األنف والوجه والعينين  ،فلنشجع بعضنا وطالبنا على ارتداء األقنعة
والحفاظ على التباعد الجتماعي مع الحرص على غسل اليدين بشكل منتظم.
دمتم بحقظ الرحمن ورعايته.
أنطوانيت براون
مديرة املدرسة

