
 
 
 

 

+971 2 203 4500 / +971 2 2034501 www.ajyalfalah.sch.ae ajyalalfalah P. O. Box: 38222, New Al Falah City 

A Member of Bin Omeir Educational LLC 

Date:  September 14th, 2021  

Circular No:1 Pre-KG Department  / AY 2021-2022 
Subject: Late opening of our Pre-KG classes 

 
 
Dear Parents of our newly enrolled Pre-Kindergarten students,    
 
I write to let you know that due to the new safety regulations on "Pre-Kindergartens" at schools, 
ADEK is taking all applications through a new process of scrutiny and compliance.  
 
We trust that ADEK will let us know within the next 3-4 weeks, on which day our school may open 
the Pre-Kindergarten section.   
 
All the necessary planning is in place to welcome the new students of "Little Ajyal ". 
We have put in place the Health and Safety arrangements, completed the setting-up of the 
classrooms and employed the teachers and teaching assistants for the Pre-KG section.  
 
All the staff are very excited to welcome the ones at the school. 
 
We ask for your patience with the time frame from ADEK, and will let you know as soon as we 
receive confirmation from ADEK.  
 
Your children's health and safety will always be our first priority.  
 
Thank you for your cooperation.  
 
With warm regards  
 
  
Yours sincerely, 

 
 
 
 Antoinette Brown  

Principal Director  
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 2021 سبتمبر  14 التاريخ:

 2022-2120العام األكاديمي  / بل الروضة  ماقة مرحل 1تعميم رقم

 ماقبل الروضة  فتح قسم ل تأجي املوضوع: 

 الكرام، تحّية وبعد وضة طالب مرحلة ما قبل الرّ  مور أالّسادة أولياء  

عليم واملعرفة تأخذ  املدارس، فإن دائرة التّ المة الجديدة بشأن "رياض األطفال" في  أكتب إليكم إلعالمكم أنه بسبب لوائح الّس 

 
ّ
 عملية جديدة للتدقيق. ضمن لبات  جميع الط

، في أي يوم قد تفتح مدرستنا  خالل األسابيع الثالثة أو األربعة القادمةنحن على ثقة من أن دائرة التعليم واملعرفة ستعلمنا  

 قسم ما قبل الروضة. 

 
ّ
 تم وضع جميع الخطط الالزمة للت

ّ
 ". Little Ajyalالب الجدد في "رحيب بالط

 حة والس  لقد وضعنا ترتيبات الص  
 
لبة، وقمنا  نفيذ، وأكملنا إنشاء الفصول الدراسية  المة موضع الت

 
الستيعاب أعداد الط

 بتوفير كادر من  
 
 دريس لقسم ما قبل الروضة.املعلمين ومساعدي الت

 
 
 .مدرستنافي  بأطفالكمن متحمسون للغاية للترحيب و جميع املوظفإن

بمجرد تلقينا تأكيًدا من دائرة    م وسنعلمكبر على اإلطار الزمني من دائرة التعليم واملعرفة،  حلي بالصّ التّ فقط ما نطلبه منكم  

 بموعد استقبال األطفال في املدرسة.  التعليم واملعرفة

 أولوياتنا دائًما.  رأس  وسالمتهم على مستظل صحة أطفالك

 شكرا لتعاونكم. 

 ،  مع فائق االحترام والتقدير 

 أنطوانيت براون 

 ة مديرة  املدرس
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