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Circular No:16/ AY 2022-2023 

Subject: Mid-Term report cards and break 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 2022 أكتوبر   :17  التاريخ

 
Date:  October, 17th 2022  

 

 الّسادة أولياء األمور الكرام، 

اجتماعات  على مشاركتكم الفعالة خالل  نتقدم لكم بالشكر الجزيل  

للفصل الدراس ي األول  وعلى دعمكم املستمر    أولياء األمور واملعلمين 

أولياء األمور في املدرسة  92ألبنائكم. حيث حضر االجتماعات    ٪ من 

 وعن بعد.

أولياء  اجتماعات  أن  ونتمنى   ، املدرسة  مع   تعاونكم  جًدا  نقدر  نحن 

علمين املواد العربية واالنجليزية األخرى قد األمور مع معلمين الصف وم

الفصل  منتصف  تقارير  وناقشتم  تلقيتكم  وأنكم  رضاءكم،  نالت 

 الدراس ي ألبنائكم.  

 

نحث أولياء األمور على البقاء على اتصال مع معلمين من خالل كالس 

 دوجو، ومتابعة أعمال الطلبة على كالس روم.  

 

لم   إذا  املوظفين  مع  إضافية  اجتماعات  لترتيب  األمور  بأولياء  نرحب 

 تتمكن من االجتماع بسبب ظروف عائلية أو وقت محدود للقاء.

 

ر جزءا ال يتجزأ من مدرستنا. وسعيا  في أجيال الفالح، يعد أولياء األمو 

تعاونكم   نقدر  نحن  األكاديمي واالجتماعي والعاطفي لطالبنا،  للتقدم 

 وندعوكم دائما لتقديم مالحظاتكم.

 

عطلة  خالل  مباركا  عائليا  وقتا  وطالبنا  أمورنا  أولياء  لجميع  نتمنى 

 منتصف الفصل الدراس ي. 

في الساعة   2022ر  أكتوب   24ستبدأ الفصول الدراسية يوم االثنين  

واألنشطة    صباحا.  7:45 املهمة  التواريخ  على  أدناه  االطالع  ويرجى 

 الرئيسية لبقية الفصل الدراس ي األول. 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام، 

 نطوانيت براون أ

 مديرة املدرسة 

 

 

 
Dear Parents,  
 
I write to thank you for your presence during the 
first-term Parent-Teacher conferences and your 
support to your children and their teachers. Almost 
92% of our parents attended the PTC meetings 
either virtual or face-to-face.    
 
We appreciate your input in the school and trust 
that you were satisfied with the organization on the 
day, your children's mid-term reports, and the face-
to-face and virtual meetings held with the Arabic 
and English teachers.  
 
We urge parents to keep in touch with our teachers 
through Class Dojo and Google Classroom.  
 
Parents are welcome to arrange additional meetings 
with staff if you were unable to meet due to family 
circumstances or limited time to meet.  
 
At Ajyal Al Falah, our parents are an integral part of 
our school and our students' academic and social-
emotional progress. We value your input to improve 
our practices and invite you to provide us with your 
feedback.  
 
Please find below the essential dates and activities 
for the rest of the term.  
 
Classes will commence on Monday October, 24th, 
2002 at 7:45 a.m. 
 
We wish all our parents, and students a blessed 
family time during the mid-term break.  

 
Yours sincerely,  
Antoinette Brown  
Principal Director 
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The following essential dates and activities are shared for the rest of the term:  
 
 

Activities Important Dates        األنشطة  التواري    خ المهمة 

Mid-term break   
 

From 17th to 21st , October , 2022 
2022أكتوبر  21اىل  17من   

 

 األولالدراسي إجازة نصف الفصل 

Charity fundraising – Breast 
Cancer Awareness-K-12 
Students may wear pink and 
contribute (5-10 AED). 

 
, 2022thTuesday, October 25 

 2022أكتوبر  25الثالثاء، 

ية   الخبر عات  التبر التوعية    - جمع 
اللون  يرتدي الطالب     - بالرسطان الثدي

)  الوردي  درهم(.    10- 5ويساهمون 
لجميع الطالب من حضانة اىل الصف 

12 . 

Sorbonne University Abu 
Dhabi Seminar-  Grade 11 
and 12 students and parents 
are invited.    
 

Wednesday, October 26th, 2022 
2022أكتوبر  26األربعاء،   

ي  جامعة السوربون ندوة    أبوظبر

دعوة طالب   ن  سيتم    12و    11الصفير

   وأولياء األمور. 

K-12 Mother’s coffee 
morning –invitations will 
follow 

, 2022stMonday, October 31 
  ، ن  2022أكتوبر   31االثنير

الصباح    االمهات  - قهوة    - جميع 
للصف   ارسال     -   12الحضانة  سيتم 

 تفاصيل الدعوة الحقا. 

The Measures of Academic 
Progress (MAP) computer-
adaptive assessment testing 
Grade 1-12 

 to  stTuesday, November 1
, 2022thNovember 10 

 2021نوفمبر  10اىل  1من 

األكاديمي  قدم 
ّ
الت مقياس    -   اختبارات 

 12-1 وفالصف

UAE Flag Day 2022 
 Thursday, November 3rd,2022 

 2022نوفمبر   3الخميس، 

ي  ل لع  ا يوم  
 2022م اإلمارات 

 

University Fair at the school. 
Universities will be present 
in the exam hall from 9:00 
a.m. to 11:00 a.m. Grade 11 
and 12 students and parents 
are invited.    

Thursday, November 3rd,2022 

2022نوفمبر   3الخميس،   

الجامعات   المدرسة   معرض  ي 
أهم    -فن

حاضن  ستكون  قاعة    ةالجامعات  ي 
فن

طالب   دعوة  سيتم  االمتحانات. 
ن     وأولياء األمور.   12و  11الصفير

 Mothers' Council meeting Friday, November 4th, 2022 
202نوفمبر   4الجمعة،   

 اجتماع مجلس األمهات  

Early Starters K-12 Book 
Fair in the reception area. 
 
 
 
  

, 2022th24 -  stMonday, November 21 
 2022نوفمبر  24اىل  21من 

الكتاب االستقبال    معرض  منطقة  ي 
فن

ن المبكرين( لجميع الطالب    )المبتدئير
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Final Exams  
Grade 8 -12 

, 2022th30 -  stMonday, November 21 
 2022نوفمبر  30اىل  21من 

 النهائية االمتحانات  
 12- 8الصف  

End of Continuous 

assessment and  

submission of final projects  
Grade 1-5  

, 2022th24 -  stMonday, November 21 
 2022نوفمبر  24اىل  21من 

تقديم المشاري    ع   و   ة المستمر   ات التقييم 
 النهائية 

 5- 1الصفوف  
 

UAE NATIONAL DAY -FAMILY 
CELEBRATION AT THE 
SCHOOL   

, 2022thTuesday, November 29 
 2022نوفمبر  29الثالثاء ، 

العربية   اإلمارات  لدولة  ي 
الوطبن اليوم 
المدرسة    – المتحدة   داخل   االحتفال 

 مع أولياء األمور 

Commemoration Day , 2022thWednesday, November 30 
 2022نوفمبر   30االربعاء 

 شهيد،  يوم ال 

National  Day Public holiday 
starts 

Thursday, 1 st and Friday, 2nd, 
December 2022 

2022ديسمبر   2و  1 ،والحمةيومي الخميس   
 

 إجازة عيد االتحاد  

Distribution of reports cards , 2022thTuesday, December 6 
 2022سبتمبر  6الثالثاء، 

 توزي    ع بطاقات التقارير الفصل األول  

Term 1 Last Day for students 
and staff   

2022 ,thFriday, December 9 
 2022ديسمبر   9الجمعة، 

ن   نهاية الفصل االول للطالب والموظفير

Winter break Sunday,  -thMonday, December 12
, 2023stJanuary 1 

ن  يناير    1اىل االحد  2022ديمسبر  12من االثنير
2023 

 عطلة الشتاء 

Term 2 commences , 2023ndMonday, January 2 
  ، ن  2023يناير    2االثنير

 

ي  
 بداية الفصل الثاتن
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