
 
 
 

 

+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:  January 13th, 2022 

Circular No:15  / AY 2021-2022 
Subject: Distance Learning, and important online regulations_  

 
Dear Parents,  
I write to let you know that it has been decided by the relevant authorities that next week (week 
3), the week of January 17th, 2022, until further notice. 
  
Thank you for completing the survey sent by ADEK regarding your views on the following 
teaching mode. ADEK will inform us of the next step for our students' learning.  
  
Please take note of our online teaching and learning rules stated below that all students K-11 
must follow.  
  
Parents will be called when students do not adhere to these online teaching and learning 
regulations.  
  
Al Falah Distance learning regulations: 

• Students need to be present for every lesson during the day as per their timetables. 

• Students' computer cameras must be open. Students with their cameras closed will be    
marked absent. 

• Students' attendance will be recorded daily by their class and subject teachers. 

• Students' attendance online is mandatory. 

• Students must attend 95% of their online lessons 

• Students must submit 95% of the required homework assignments on the required 
deadlines for each term to be promoted to the next grade. 

• If students do not adhere to this policy, the student will be reported to ADEK and will no  
have the opportunity to be promoted to the next grade, nor be re-registered for the next 
academic year. 

• Students need to sit at a proper desk or table to attend online classes with their books,  
whiteboards and stationery. 

• Students need to be appropriately dressed in their school uniform . 

• Any absence due to illness or COVID-19 cases must be reported to the school 
management  and school nurse. 

• Medical certificates must be submitted immediately to the school nurse on the date of  
absence and the date received in case of COVID-19 test results. 

• Parents will be called when students do not open their cameras or attend classes, are  
unresponsive, have not submitted their homework assignments on  time and are not  
cooperative and attentive during online classes. 

• Students need to be responsible to submit their assignments on the due dates provided 
by teachers. 
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• Late submissions will not be graded. 

• Keeping up with the curriculum expectations is of great importance. 

• Students should take this seriously when absent without reason and if they would like to 
succeed at the end of this academic year. 

• To pass, students must achieve 60% in all subjects. 
  

Class Dojo 
Class Dojo is NOT for students to communicate with teachers. The intention with the Class Dojo 
application was for teachers to communicate with parents daily. 
  
Parents are requested to ensure that the Class Dojo is registered on your mobile phones and not 
on the mobile phones of your children. 
 
We realize that face-to-face teaching and learning are more beneficial for all our students and 
that COVID continues to provide a stressful and worrying time. 
  
However, I want to assure you that at Ajyal Al Falah, we are available to support you and your 
children to the best of our ability during these unprecedented times. 
 
Thank you for your immediate action regarding your children's online attendance and 
punctuality, their appropriate dress code (school uniform), cameras that must be open, and their 
submission of homework assignments as per the required deadlines to progress to the next 
grade. 
  
We will continue to inform you about the governments' health and safety regulations on COVID-
19 and any unforeseen changes that might occur. 

Please stay safe. 

 
 
Yours sincerely, 

 
 
 
 Antoinette Brown  

Principal Director  
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 2022يناير  13 التاريخ:

 2021-2022العام األكاديمي  / 15تعميم رقم

 التعلم عن بعد  وقواعد لوائح املوضوع: 

 الّسادة أولياء األمور الكرام، تحّية وبعد

بأن  إلعالمكم  إليكم  الّتعليم   أكتب  قددائرة  بعد واملعرفة  عن  الّتعلم  نظام  تمديد  آخر، قررت  أسبوع  سيواصل   ملدة  حيث 

الب الّتعلم عن بعد اعتباًرا من 
ّ
 حتى إشعار آخر. 2022يناير  17الط

تي أرسلتها دائرة الّتعليم واملعرفة فيما يتعلق بنظام الّتعليم املناسب للوضع الحالي، وسوف 
ّ
  نشكرك على املشاركة في االستبانة ال

 دائرة التعليم واملعرفة بمشاركة نتائج االستبانة قريًبا.  تقوم

علم عن البعد املعتمدة في  
ّ
 الحادي عشر على االلتزام بقواعد ولوائح الت

ّ
الب من الّروضة إلى الّصف

ّ
يرجى حث جميع الط

دريس و 
ّ
الب بلوائح الت

ّ
علم عن بعد. أجيال الفالح، حيث سيتم استدعاء أولياء األمور عندما ال يلتزم الط

ّ
 الت

الب حاضرين في كل الّدروس    الّدراس ي، يجب الحضور إلزامي في جميع الحصص خالل اليوم   •
ّ
أن يكون الط

 وفًقا للجداول الّزمنية الخاصة بهم. 

الب يومًيا من قبل معلم الّصف ومعلم املادة في كل الحصص.  •
ّ
 سيتم تسجيل حضور الط

الب على أنهم غائبون في حالة عدم اإللتزام. •
ّ
الب مفتوحة. وسيتم تسجيل الط

ّ
 يجب أن تكون كاميرات الط

ب حضور  •
ّ

 ٪ من دروسهم عن بعد.95يجب على الطال

تقديم   • الب 
ّ
الط على  فصل  95يجب  لكل  املطلوبة  الّنهائية  املواعيد  في  املطلوبة  املنزلية  الواجبات  من   ٪

 واالنتقال إلى الّصف الّتالي.   للحصول على عالمة الّنجاح

الب ولن تتاح له فرصة   •
ّ
الّتعليم واملعرفة عن الط السياسة، فسيتم إبالغ دائرة  الب بهذه 

ّ
الط إذا لم يلتزم 

 االنتقال إلى الّصف الّتالي، ولن يتم إعادة تسجيله للعام الّدراس ي املقبل. 

الب، الجلوس على مكتب أو طاولة مناسبة لحضور   •
ّ
دروس الّتعلم عن بعد مع كتبهم وألواحهم  يجب على الط

 البيضاء وأدواتهم املكتبية. 

 .االلتزام بارتداء الزي املدرس ي املناسب •

 .19يجب إبالغ إدارة املدرسة وممرضة املدرسة عن أي غياب بسبب املرض أو حاالت كوفيد  •

بية واملرضّية •
ّ
هادات الط

ّ
 ة الغياب. على الفور إلى ممرضة املدرسة في حال يجب تقديم الش

 ، يجب على ولي األمر اعالم املمرضة فوًرا. 19في حالة استالم نتيجة إيجابية لفحص كوفيد  •
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وال   •  ، الّدراسية  الفصول  يحضرون  أو  كاميراتهم  الب 
ّ
الط يفتح  ال  عندما  األمور  بأولياء  االتصال  سيتم 

مين ، وال يقدمون واجباتهم املنزلية في الوقت ا
ّ
أثناء الفصول   ملحدد وال يتعاونون  يستجيبون لتوجيهات املعل

 الّدراسية. 

 املحدد.يجب أن تحمل مسؤولية تقديم املهام والواجبات املطلوبة منهم في املوعد  •

 احتساب درجات املهام في حالة التأخير.   لن يتم •

ا،  •  املنهج وااللتزام بها . متابعة أهداف من املهم جدًّ

الب هذا األمر على محمل الجّد عند الّتغيب بدون   •
ّ
إن كانوا يرغبون في الّنجاح في    سبب،يجب أن يأخذ الط

 نهاية هذا العام الّدراس ي. 

الب تحقيق  •
ّ
جاح، يجب على الط

ّ
 ٪ في جميع املواد. 60للحصول على مستوى الن

  

 كالس دوجو

م وأولياء 
ّ
الب،كالس دوجو وسيلة اتصال بين املعل

ّ
 .  بين أولياء األمور  واملدرسةبقصد تحقيق التواصل   األمور وليست للط

 مسجل على هواتفكم املحمولة وليس على هواتف أطفالكم املحمولة. ُيطلب من أولياء األمور الّتأكد من أن كالس دوجو  

 مر في توفير وقت مرهق ومقلق. نحن ندرك أن الّتدريس والّتعلم وجًها لوجه أكثر فائدة لجميع طالبنا وأن كوفيد يست

ه في أجيال الفالح، نحن جاهزون لدعمك أنت وأطفالك بأفضل ما في وسعنا خالل هذه األوقات   
ّ
ومع ذلك، أود أن أؤكد لكم أن

 غير املسبوقة. 

يتعلق   فيما  الفوري  إجرائك  على  لك  أطفالكشكًرا  )الزي    بحضور  املناسب  اللباس  وقواعد  باملواعيد،  وااللتزام  بعد  عن 

مفتوحةاملدرس ي(،   تكون  أن  يجب  تي 
ّ
ال إلى والكاميرات  للّتقدم  املطلوبة  النهائية  للمواعيد  وفًقا  املنزلية  الواجبات  وتقديم   ،

 الّصف الّتالي.

 ييرات غير متوقعة قد تحدث. وأي تغ 19سنواصل إبالغك بلوائح الّصحة والّسالمة الحكومية بشأن كوفيد 

 الّرجاء الحفاظ على سالمتك وسالمة املجتمع املدرس ي.. 

 .  مع فائق االحترام والّتقدير 

  

 أنطوانيت براون 

 ة مديرة  املدرس
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