Date: September 23rd, 2020
Circular 14/ AY 2020-2021
Subject: Health situation in the U.A.E. and Grade 6-10 students' return to school
Dear Parents of our Grade 6-10 students,
I trust that you are keeping safe and healthy.
I write to inform you of the announcement made by ADEK that all Grade 6 to Grade 10 students
will not return to school but will continue with Full Distance Learning for the foreseeable future.
I understand that this will be very disappointing to our Grade 6-10 students and their parents,
however, I am sure that you will understand that this decision was taken upon reviewing the health
situation in the Emirates of Abu Dhabi.
At Ajyal Al Falah, we share the government's concerns about the health and safety of our students,
staff and communities and want to reassure all our parents that we are serious about our students'
health and safety, and their teaching and learning.
Please reach out to our leadership team and teachers if you need any support for your children or if
you have any concerns about their teaching.
As an extra precautionary measure, please monitor your children for any COVID-19 symptoms and
please inform the school of any suspected cases by calling our school nurse Ms. Ja-Ann at
0527382709 or email her at nurse.female@ajyalfalah.sch.ae .
Thank you for your cooperation and support.
Yours sincerely,
Antoinette Brown
Principal Director
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التاري خ 23 :سبتمب 2020
تعميم رقم  / 14العام األكاديمي 2021-2020
املوضوع :الوضع الصحي العام لدولة المارات العربية املتحدة والعودة املدرسية لطالب الصف السادس الى العاشر
السادة أولياء أمور الطالب من الصف السادس الى الصف العاشر،
أنا على ثقة من أنكم محافظون على سالمتكم وصحتكم.
أكتب إليكم إلبالغكم بالقرار الصااادر عن داةرة التعميم وارعرفة بأبوظبي بأن جميع طالب الصااف السااادس إلى الصااف العاشاار سااتسااتمرون لت التعمم
عن بعد بشكل داةم ولن يعدوا الت مدرسة لت ارستقبل الى حين اصدار اشعار آخر.
أتفهم أن هذا ساايكون محبطا لميا ة لطالب الصاافوف من السااادس الى العاشاار وألولياء األمور ،ومع ذلك ،أنا متأكدة من أنكم تتفهمون أن هذا القرار
قد تم اتخاذه بعد مراجعة الوضع الصحت لت إمارة أبوظبي.
لت أجيال الفالح ،نش ا ا ااار ا حكومة اهتمامها بش ا ا ااأن ص ا ا ااحة وس ا ا ااالمة طالب ا وموظفي ا ومجتمع ا ونريد طمأنة جميع أولياء األمور بأن ا جادون بش ا ا ااأن
تعميمهم وتعممهم مع ا حفاظ على صحتهم وسالمتهم.
رجى التواصل مع قادة الفريق واردرسين لد ا لت حالة ا حاجة إلى أي دعم ألطفالك أو إذا كان لد ك أي مخاوف بشأن تعميمهم.
كإجراء وقائي إضا ا ااالت ،رجى مراقبة أطفالكم بحثا عن أي أعراض ل ا ا ا ا ا ا اكوفيد 19-وإبالغ اردرسا ا ااة بأي حا ب مشا ا ااابت اها عن طريق ا تصا ا ااال بممرضا ا ااة
اردرسة السيدة جا-آن على الرقم  0527382709أو مراسمتها عبر البر د اإللكتروني على

nurse.female@ajyalfalah.sch.ae

أشكركم على تعاونكم ودعمكم.
تفضموا بقبول فاةق ا حترام،

أنطوانتت براون
مد رة اردرسة
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