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 2022أغسطس   26 التاريخ:

 
Date:  August 26th, 2022  

 

 األمور الكرام، تحّية وبعدالّسادة أولياء 

 

طالبنا في بيئة  مفي أجيال الفالح، ندعم الشراكة قوية مع أولياء األمور لتعزيز تعلي

 . تدعم األطفال للتطوير واالستكشاف واملشاركةآمنة وتربوية 

اإللكتروني   البريد  عبر  املرسلة  املدرسة  تعاميم  قراءة  األمور  أولياء  من  يطلب 

كالس دوجو يومًيا.   ملدرسة. سيتواصل املعلمون من خالل  واملنشورة على موقع ا

تطبيق   على  تحتاجها  التي  واملعلومات  االفادة  تجد  أن  وموقعنا    دوجونأمل 

 . اإللكتروني

أولياء  لي أن أكون جزءا من مجتمع أجيال الفالح حيث يحترم  إنه لشرف عظيم 

ويسعون   البعض  بعضهم  والطالب  واملعلمون  عالقات  األمور  لبناء  جاهدين 

 إيجابية، مع دعم النمو األكاديمي في بيئة آمنة ومنضبطة وصحية. 

 املدرسة لديها سياسة الباب املفتوح. 

 

سميرة   السيدة  املديرة  مساعدة  إلى  إلكتروني  بريد  إرسال  إلى  مدعوون  اآلباء 

 يوسفي على: 

samira.youssfi@ajyalfalah.sch.ae 

 موظفونا في مكتب االستقبال ومهتمون وداعمون ويمكن الوصول إليهم على:    

ajyal.reception@ajyalfalah.sch.ae 

الغ عن  يمكن التواصل مع ممرضة املدرسة ألي استفسارات طبية والتطعيم واإلب

 على:   19كوفيد  حاالت 

nurse.female@ajyalfalah.sch.ae 

لنجاح مدرستنا. نحن نقدر تعاونكم   للغاية   أولياء األمور مهمندرك أن التعاون مع  

 دعم النفس ي ألبنائكم وتقدمهم األكاديمي. الومشاركتكم في 

  

 ، مع فائق االحترام والتقدير

 أنطوانيت براون 

ةمديرة  املدرس  

Dear Parents,  

At Ajyal Al Falah, we foster strong partnerships with our parents to 
enhance our students' education in a safe and pedagogical 
environment that endorses children to learn, develop, explore and 
participate.  

Parents are requested to read the school’s circulars sent through 
emails and posted on the school’s website. Teachers will 
communicate through Class DOJO on a daily basis.  We hope you 
will find our School Dojo and website helpful and informative. 

It is truly a privilege to be part of Ajyal Al Falah community where 
parents, teachers, and students respect each other and strive to 
build positive relationships, while supporting academic growth 
within a safe, disciplined and healthy environment.   

The school has an open-door policy.  
 
Parents are welcome to email the principal at PA to the principal 
samira.youssfi@ajyalfalah.sch.ae.  
 
Our staff at the reception are bilingual, caring and supportive and 
can be reached at:    
ajyal.reception@ajyalfalah.sch.ae 

The school nurse is available at nurse.female@ajyalfalah.sch.ae for 
any medical inquiries, vaccination and COVID-19 case reporting. 

Our parents are important to the success of our school. We 
appreciate your cooperation and engagement in your children’s 
emotional well-being and their academic progress.  

 Yours sincerely,  

 Antoinette Brown  

Principal Director 
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