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Date:  February 11th, 2022 

Circular No:  18/ AY 2021-2022 
Subject:  Parent-Teacher-Conferences  

 
 

Dear Parents,  

I am pleased to inform you that we are offering you an opportunity to meet with your child's 

teachers to discuss their progress and the current grades, Standardized MAP (Lexile and 

mathematics scores), first term internal assessments, and their next steps for this academic 

year. All meetings will be held virtually on Google meet. 

The Parent-Teacher-Conferences (PTC) meetings are scheduled on the following dates as per 

the previous calendar shared with all parents:  

Monday, February 14th to Thursday, February 17th, 2022:  
Kindergarten, teachers will communicate with parent through DOJO to register a time and day 
convenient for you to meet with them to discuss your children's progress. Please note: Normal 
school hours will be followed from 8:00 a.m. to 3:00 p.m. for the rest of the school.  

 
Monday, February 21st to Thursday, February 24th, 2022:  
Grade 6-11 All English, Arabic, Islamic and subject teachers.  
Teachers will send the meeting links through DOJO to register a time and day convenient for 
you to meet with them to discuss your children's progress and attainment thus far. Please note: 
The school closes at 1:00 p.m. to accommodate parents. 

 
Monday, February 28th to Thursday, March 3rd, 2022:  
Grades 1-5 All homeroom, Arabic, Islamic, and subject teachers. 
Teachers will send the meeting links through DOJO to register a time and day convenient for 
you to meet with them to discuss your children's progress and attainment thus far. Please note 
The school closes at 1:00 p.m. to accommodate parents.  

 
Procedures:  
During the PTC weeks that will take place on February 21st – March 3rd, 2022, the school will 
close at 1:00 p.m.  
Bus students will leave at 12:50 p.m. 
Car students will leave at 1:00 p.m.  
Except on Friday, buses will leave at 11:50 a.m., and car students will leave at 12:00.  
NO parents' meetings will be scheduled on a Friday due to the noon dismissal and prayer 
times. 
PTC Meetings will start from 2:30 p.m. to 6:00 p.m.  
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Meetings will be scheduled for 10 minutes each. 
 
Please note: The link will close on Monday at 11:00 a.m. before the PTC week commences.  
 
All Teachers will be at the school for the virtual meetings with parents.  
Parents who could not schedule a meeting during the specific week with all teachers may 
contact subject teachers to schedule an alternative time with them. We trust that our parents 
will have ample time to arrange meetings with their children’s class teachers, subject and 
learning support teachers.  
 

We look forward to welcoming our parents online during the Parent-Teacher-Conferences, and 

we trust that you will experience that the staff of Ajyal Al Falah pride themselves in delivering high-

quality teaching and learning for all our students.     

 
 
Yours sincerely, 

 
 
 
 Antoinette Brown  

Principal Director  
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 2022فبراير  11 التاريخ:

 2021-2022العام األكاديمي  / 18 تعميم رقم

 للفصل الثانيأولياء األمور اجتماعات  املوضوع: 

 األمور الكرام، تحّية وبعدالّسادة أولياء  

الفصرررررررررر   األكاديمي،  يما يخص درجاتملماقشررررررررررة تصدم د    أامائكدمع مي االلتصاء ايسررررررررررركم أأ أا نكد الكما كصدم لكد  ر ررررررررررة  

 ن بعرد  ن والخطوات التراليرة ل راا العرام الردراورررررررررررررجيم وارررررررررررررتعصرد جمي  االجتمرا رات    قيرا  التصردم األكراديمي،  راتاختبرااألول،  

 مMeet جوج 

 .أمًرا ضرورًيا ل د لتحصيق المجاح  أامائكديعد التعاوأ م  املدراة والبصاء  لى اتصال م  مع مي  

انية: الّروضة األولى طالب لاجتماعات أولياء األمور 
ّ
 والث

 م2022 براير  18 براير الى الخميس  14ثميأ من يوم اال •

البناسب ملناقشة تقدم املكالس دوجو الختيار املوعد  من خاللمع أولياء األمور املعلمون تواصل  سي •
ّ
 . الط

  م يييييييياء  لتقية 3:00حتى ال يييييييياعة   اصييييييييتاح   8:00يرجى املالحظة: سيييييييييتم اتتاع سيييييييياعات الدراسيييييييية العادية من ال يييييييياعة   •

 املدرسة. 

 

 الصف الحادي عشر: اجتماعات أولياء األمور الطالب من الصف ال ادس الى 

 م2022 براير  24 براير الى الخميس  21ثميأ من يوم اال •

 ولي أمر طالب (  لكل ) دقائق  10ملدة ، مساءً  6:00مساًء حتى السا ة  30:2 ن بعد من السا ة  •

ابط االجتماع من خالل • البناسب ملناقشة تقدم املكالس دوجو الختيار املوعد  سيرسل املعلمون رو
ّ
 . الط

 .   بعد الظهر  1:00يرجى املالحظة: تغلق املدرسة أبوابها في ال اعة    •
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 لى الصّ إ ول جتماعات أولياء األمور طالب من الصف األ ا
ّ
 الخامس:   ف

 م 2022 مار   3 براير إلى الخميس  28ثميأ يوم اال من تبدأ  •

 . اجتماعدقائق لكل   10ملدة ، مساءً  6:00مساًء حتى السا ة  30:2 ن بعد من السا ة  •

ابط االجتماع من خالل •  كالس دوجو الختيار املوعد مناسب ملناقشة تقدم أطفالكم.  سيرسل املعلمون رو

 . بعد الظهر 1:00يرجى املالحظة: تغلق املدرسة أبوابها في ال اعة  •

 التالية: الحظات امل االطالع على رجو  ن

املع ميأ، لاللتصاء اولياء األمور  أ الوقت الكافي لجمي     ولتو ير  2022مار     3 براير حتى    21من  تما ات  اج ترة  خالل   •

الّتنيير ايشم     الطالبم  جمي   قرركا تنيير توقيت خروج أّأ  الحصص  صط ولن يكوأ هماك    توقيتتنيير    ًما 

 .اظ رً  13:00 باًحا حتى السا ة  8:00اتكوأ من السا ة موا يد املدراة  .تنيير في  دد الحصص

 م 12:50تنادر جمي  الحا الت السا ة ا •

 بعد الظ ر  1:00اينادر طالب السيارات في السا ة  •

السا ة   • في  الحا الت  اتنادر  الجمعة،  السيارات    11:50يوم  طالب  واينادر  الّرجاء  ظ رام  12:00 باحا،  لاا   ،

 االلتزام االتوقيت املحدد لالكصرافم 

يوم الجمعة  ال اجتماع    ءالثميأ إلى الخميس اااتثمااايكوأ اجتماع أولياء األمور خالل األابو يأ الصادميأ من   •

 م يه

 ولي أمر طالب (  لكل ) دقائق  10ملدة مساًء،  6:00الى  2:30االجتما ات اتكوأ يومًيا من اا ة  •

موأ ا
ّ
 االجتما ات اال تراضية م  أولياء األمورم   صدأثناء  في املدرسةيكوأ املع 

جتماع خالل األاربوع املحدد م  جمي  املع ميأ االتصرال امع مي املواد  لال يمكن لآلااء الاين لد يتمكموا من تحديد مو د  

 لتحديد مو د ادي  مع دم  

وَأ  دوكحن  لى ثصرة من أكك االجتمرا رات املصب رة،خالل اجمي  أوليراء األمور كتط   إلى الترحير    دو جرد
َ
تع يد وتع د  رالي الجودة     ت

 مأجيال الفالح في 

 دمتد اخير واالمة م

  

 أكطواكيت اراوأ 

 ة مديرة  املدرا
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