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Circular No:11  / AY 2022-2023 

Subject:  Required communication with regards to students’ attendance 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2022 سبتمبر    20:  التاريخ

 
Date:  September 20th, 2022  

 

 الّسادة أولياء األمور الكرام، تحّية وبعد

نن أن  على    جميع  شكر  ود  األمور  املستمردعم أولياء  وعلى هم   ،

الزي  و   ، وام املدرس يتوقيت الدبتزام  ل االم للطلبة على  ئالدا  تحفيزهم 

وتقديماملدرس ي املنزلية  ا  ،  للمواعيد  واملشاريع  لواجبات  وفقا 

   النهائية املطلوبة. 

  

  55و(  153، ص  59; املادة )54وفقا لسياسة دائرة التعليم واملعرفة  

سياسات دليل  الخاصة    من  املدارس  يسجل  2014/15وإرشادات   ،

 . حضر الى املدرسةالطالب متغيبا إذا لم ي 

املعتمدة من    إنحيث   الدراسية  األيام  إلزامي خالل جميع  الحضور 

الذي تم    23-22قبل دائرة التعليم واملعرفة وفقا للتقويم األكاديمي  

إرساله إلى جميع أولياء األمور سابقا. في أجيال الفالح سيتم مراقبة  

األكاديمي حض  والنجاح  الحضور  أن  نعتقد  ألننا  بعناية  الطالب  ور 

 للطالب يسيران جنبا إلى جنب.  

 : نهنحيطك علًما أ

حالة    1.1 أخرى مصرح  في  أسباب  أي  أو  سياسة  )بها  املرض  راجع 

الفالح  الحضور   موظفي    (،أجيال  إبالغ  األمور  أولياء  على  يتعين 

االتصال    ajyal.reception@ajyalfalah.sch.aeعلى    االستقبال   أو 

 . 02  203 4509/   02  203 4503 /  02  203  4502 /   02 203  4501على 

سيقوم موظفو االستقبال بإبالغ املعلمين بغياب الطالب وسبب    1.2

الطالب    غيابه عند  (  155، الصفحة  60)املادة    بعذرب  ئاغويسجل 

 . شهادة طبيةتقديم 

 

 

 

 

 
Dear Parents,  
 
I write to thank all parents for the support 
and immediate action regarding your children’s 
attendance and punctuality, as well as their 
appropriate dress code (school uniform), and their 
submission of homework assignments as per the 
required deadlines. 
  
As per ADEK Policy 54; Article (59, p. 153) and 55 of 
the Private Schools Policy and Guidance Manual 
2014/15, the student is recorded absent if they fail 
to attend classes.  

Attendance is compulsory during all academic days 
approved by ADEK as per the Academic Calendar 
22—23 sent to all parents previously. At Ajyal Al 
Falah students’ attendance will be carefully 
monitored as we believe that attendance and 
students’ academic success go hand-in-hand.  

Please take note of the following:  

1.1 In case of illness or any other 
authorized reasons, parents are required to 
inform the receptionists 
at  ajyal.reception@ajyalfalah.sch.ae  or call  

02 203 4501/ 02 203 4512/ 02 203 4503/ 02 203 4509 . 

1.2 The receptionists will inform teachers about the 
student’s absence and reason for being absent. A 
code for “authorized absence” (Article 60, p. 155) 
will indicate that the student’s parents provided a 
medical certificate for the absence. 
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1.3 When students are absent without the parents 
informing the school of a valid reason for absence, 
the students will be marked with the code 
“unauthorized absence” (Article 60, p. 156) on the 
school’s management system. Parents will receive 
an official email from the school informing them 
that their children were absent.  

1.4 In case of three consecutive unauthorized 
absences, parents will be invited to an official 
meeting with the head of the department.  

We kindly urge all parents to strengthen our hands 
and support the school to ensure that all students 
attend school daily. The school’s objective is to 
ensure that all students receive quality education 
on a continuous basis.   

Yours sincerely,  
 
 
 
 Antoinette Brown  
Principal Director 

  ، لغيابا  سببل  غ املدرسة دون إبال ب  لباعندما يتغيب الط  1.3

،  (156، ص  60املادة  حسب  )  ب بدون عذر يسجل الطالب غائ

بتغيب  من املدرسة    رسمي  إلكتروني  بريدي األمر عبر  ولبلغ  وي

 الطالب عن الحضور بدون عذر. 

الغياب    1.4 حالة  عذرفي  مرات    بدون  ستتم    متتالية،ثالث 

 رئيس القسم.  إلى اجتماع رسمي مع  مراأل ولي دعوة 

على   األمور  أولياء  جميع  عالنحث  املدرسة  لى  عمل  دعم 

هدف   يوميا.  املدرسة  إلى  الطالب  جميع  حضور  لضمان 

املدرسة هو ضمان حصول جميع الطالب على تعليم جيد على  

 أساس مستمر.   

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،  

 ،  مع فائق االحترام والتقدير

 

 

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة 
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