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Subject: Important School timings, Students' discipline, and attendance  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 2022أغسطس   26 التاريخ:

 
Date:  August 26th, 2022  

 

في وعلى تعليم جيد    كمئبنالضمان حصول أالّسادة أولياء األمور الكرام، تحّية وبعد

 :سنتبعها بدقة، نود أن نذكرك بأوقات مدرستنا التي اإلطار الزمني الذي حددناه لهم

من  ،مساء   2:15ا إلى الساعة صباح   7:45ستكون أوقات املدرسة من الساعة   -

من   لجميع طالب   الجمعة،يوم    مساء    12:00الساعة    وإلىاالثنين إلى الخميس  

   .ي عشرالحضانة الى الصف الثان

 ا.صباح   8:10ا وتغلق في الساعة صباح   7:30تفتح جميع البوابات في الساعة  -

 ا.صباح   8:10لساعة الطالب بعد اقبول لن يتم  -

كان  - إذا  الجد.  محمل  على  للطالب  باملواعيد  االلتزام  نأخذ  أننا  مالحظة  يرجى 

قد   )تالطالب  ثالث  بالفعل على  م يحر   سوف،  (ريتأخ)دخول  ( تصاريح  3حصل 

 /ـة  ي الوقت داخل مكتب مشرفض ويم  الطالب من وقت الراحة مع بقية الطالب

 ر على الفور.األم ولياالتصال ب املدرسة، ويتم

 . مساء   2:15الساعة سيتم فتح جميع البوابات في  -

يسمح ألي   - أوطالب  لن  مربية  أو  مع سائق  الو   قريب،  أي   باملغادرة  إذن    لي دون 

بتدابير ، وااللتزام وحالة الحصن األخضر ،األمراملدرسية لولي بطاقة الوإثبات 

 السالمة في املدرسة.

توجد   - انتظار  ال  املدرسة ألي طالب  قاعة  الفالح. يجب على   ما بعد  أجيال  في 

 . أولياء األمور االلتزام بمواعيد املدرسة

 املدرسة. الطالب الى لدخول يجب عدم استخدام مكتب االستقبال الرئيس ي  -

ة مديرة  بعد موافق  إالطالب  سمي للقبل انتهاء الدوام الر رة  غادبامل  السماحيتم  لن   -

ا عند  أولحااملدرسة  الطارئة  ملوعد  امل  الت  األمور ،  طبيغادرة  أولياء  على  يجب 

إبالغ املدرسة  يجب على أولياء األمور  جدولة هذه املواعيد بعد ساعات الدراسة.  

نموذج في مكتب االستقبال إذا كان الطالب   الطبي وملء  وعد امل  واحد منقبل يوم  

 املدرسة.  غيب عن تسي

املدرسة    حضور ال - والتقدم    إلزامييوميا  إلى  التحصيل   جاحالن و وسيضمن 

 للطالب. 

أطفالهم   - التزام  لضمان  املدرسة  دعم  األمور  أولياء  من  املدرس ي يطلب  بالزي 

 .  وقواعد السلوك وحضور فصولهم الدراسية بانتظام 

غائبين  - أطفالهم  يكون  عندما  األمور  أولياء  استدعاء  وال    ، لتزمينم  وغير  سيتم 

   يتبعون قواعد املدرسة.

عدم  - مع  نتسامح  وال  اإليجابي،  االنضباط  بتعزيز  نؤمن  الفالح،  أجيال  في 

 االحترام أو تعطيل الفصول الدراسية أو أي انتهاكات لقواعد املدرسة. 

شدة  اعتماد   - على  قواعد  الفعلالدرجة  و ا  انتهاك  يؤدي  قد  وميثاق،    املدرسة 

   .طرد الطالب من املدرسةأو تسجيل ال تعليقإلى السلوك 

 

 ، ع فائق االحترام والتقديرم

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة 

 

Dear Parents,  
To ensure that your children will receive quality education in the 
time frame that we panned for them, we would like to remind you 
of our school timings that we will strictly follow:    
 

- The school timings will be from 7:45 a.m. to 2:15 p.m., Monday 
to Thursday and 7:45 a.m. to 12:00 p.m. on Friday, for all K-12 
students. 

- All Gates open at 7:30 a.m. and close at 8:10 a.m. 
- Late students will not be accommodated after 8:10 a.m. 
- Please note that we take students’ punctuality seriously. If a 

student has already received three (3) late passes issued, 
the student will be listed for detention with the school’s 
supervisor, and parents will be contacted immediately. 

- All Gates will open at 2:15 p.m. for dismissal. 
- No student will be allowed to leave with a driver, nanny, or 

relative, without the parents' permission and proof of the 
parent’s school ID Card, Green Al Hosn status, and adhering to 
the school’s safety measures. 

- There is no after-school care for any student at Ajyal Al Falah. 
Parents must adhere to the school timings and fetch 
their children on time. 

- The main reception must not be used for any student to enter 
the school. 

- Students will not be released early unless due to an emergency. 
If students need to attend medical examinations, parents must 
schedule these appointments after school hours. In case of 
emergencies such as oprations, or serious medial treatmnent, 
parents must inform the school one day before the medical 
procedure  and complete a form at reception if the student will 
miss a day of school.  

- Attending school daily is mandatory and will ensure the 
successful attainment and progress of students.  

- Parents are requested to support the school to ensure that their 
children adhere to the school uniform, and  behavior rules and 
attend their classes regularly.  

- Parents will be called when their children are absent and 
disrespectful, and are not following the school rules.   

- At Ajyal Al Falah, we believe in reinforcing positive discipline, 
and we do not tolerate disrespect, disruption of classes, or any 
violations of the school rules. 

- Depending on the severity of the infringement and grade,  
violation of the school rules and the behavior contract might 
result in suspension or withdrawal of admission.  
  

Yours sincerely,  
 Antoinette Brown  
Principal Director 
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