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A Member of Bin Omeir Educational LLC 

Date:  January 24th, 2021  

Circular No:17 / AY 2021-2022 
Subject: Important Term 2 School timings, and early release regulation.  

 
 
Dear Parents,  
 
I write to remind you of our school timings and early release regulation that we will strictly 
adhere to:   
 
The school timings from Monday to Thursday:  
  
Kindergarten Department: 
The door at the KG Department will open at 7:30 a.m. and close at 8:10 a.m.   
For dismissal, the gate will open at 1:00 p.m. for car students. 
Buses will leave at 12:50 p.m. 
The first lesson starts at 8:00 a.m. parents must ensure that the students arrive before 7:50 a.m. 
Due to safety reasons and temperature checks during COVID-19, late students will not be 
accommodated after 8:10 a.m.  
 
Elementary, Middle and High School Departments:   
The Elementary, Middle, and High School entrance and exit doors will open at 7:30 a.m. and 
close at 8:10 a.m. 
For dismissal, the gates will open at 3:15 p.m. for car students. 
Buses will depart at 3:10 p.m. 
Due to safety reasons and temperature checks during COVID-19, late students will not be 
accommodated after 8:10 a.m. 
 
Bus students early release Monday to Thursday 
If parents do not want to use bus transportation on any day of the week, they MUST inform the 
school's receptionist at reception@ajyalfalah.sch.ae  by 11:00 a.m. of their intention to fetch 
their child (ren). If parents call the school after 11:00 a.m., and later, the children will not be 
taken off the buses due to the school's internal organisation and safety regulations.  
 
The school timings on a Friday: 
  
Kindergarten Department: 
The door at the KG Department will open at 7:30 a.m. and close at 8:10 a.m.   
For dismissal, buses will depart at 11:50 a.m.  
The gate will open at 12:00 (noon)  for car students.   
The first lesson starts at 8:00 a.m. parents must ensure that students arrive before 7:50 a.m. 
Due to safety reasons and temperature checks during COVID-19, late students will not be 
accommodated after 8:10 a.m.  
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Elementary, Middle and High School Departments: 
The Elementary, Middle, and High school entrance doors will open at 7:30 a.m. and close at 8:10 
a.m. 
Buses wil depart at 11:50 a.m.  
For dismissal, gates will open at 12:00 (noon) for car students. 
Due to safety reasons and temperature checks during COVID-19, late students will not be 
accommodated after 8:10 a.m. Students must be punctual as academic time is critical.  
 
Bus students early release on a Friday 
If parents do not want to use bus transportation on a Friday, they MUST inform the 
school's receptionist at reception@ajyalfalah.sch.ae  by 10:00 a.m. of their intention to fetch 
their child (ren). If parents call the school after 10:00 a.m., and later, the children will not be 
taken off the buses due to the school's internal organisation and safety regulations.  
 
Parents are requested to be punctual and understand that students will miss out on valuable 
academic teaching and learning time when they arrive late at school or are absent.  
 
Students are not allowed to enter from the main reception but must be punctual and enter at 
their designated areas to their classrooms before 8:00 a.m.  
 
Early release requests  
The nurse will inform parents of any student's early release due to illness. Parents are requested 
to arrange medical appointments after school to ensure that students do not miss academic 
time and assessments. If students need to attend urgent medical examinations, parents must 
inform the school one day before the medical appointment and complete a form at the reception 
desk for the principal's attention.  
 
Thank you that we can rely on our parents' commitment to ensuring that our students will be 
punctual and having a 100% attendance rate throughout the rest of the term.  
 
For the safety of our overall school community, parents are requested to monitor their children's 
temperatures and not send their children to school if they have any symptoms of illness. ADEK 
reprimanded that people report being COVID-19 positive, a few days after the symptoms 
appear.   
 
 
Yours sincerely, 

 Antoinette Brown  

Principal Director  
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 2021يناير  24 التاريخ:

 2021-2022العام األكاديمي  17/ تعميم رقم

   املغادرة قبل نهاية الدوام الرسمي ، ونظامللفصل الثاني ة  يواعيد املدرسامل املوضوع:

 الّسادة أولياء األمور الكرام، تحّية وبعد

 مدرستنا:  االلتزام بمواعيد م بضرورة  على تعليم جيد في اإلطار الزمني الذي حددناه لهم، نود أن نذكركالطالب  لضمان حصول  

 إلى الخميس:  االثنينمن مواعيد املدرسة 

 :املواعيد املدرسية لطلبة الروضة

   . صباًحا 8:10 الساعة  عند غلق تصباًحا و  7:30الساعة  عندقسم رياض األطفال  بوابة  فتحت •

 . صباحا 7:50الساعة  ب قبل ال وصول الط يجب على أولياء األمور التأكد من  8:00الساعة في  ىاألول  تبدأ الحصة •

تتعلق  ن • و   إجراءاتبظًرا ألسباب  و الصحة  أثناء  قياس  السالمة  الحرارة  يتم  ،  19وفيد  كدرجة  بدخول  السماح  لن 

 صباًحا. 8:10املتأخرين بعد الساعة   الطالب

 . لطالب السيارات اظهرً  1:00الساعة  عند بوابة  فتحت، د املغادرةعن •

 ظهرا.  12:50تغادر الحافالت في الساعة  •

 :والثانويةدية  دااالع   االبتدائية، لطلبة املرحلةاملواعيد املدرسية 

منبواب  فتحت • بالطالب  الخاصة  الحادي عشر  ات  الصف  الى  األول  و   7:30الساعة    عند  الصف    عند  غلقتصباًحا 

   . صباًحا 8:10 الساعة

 . صباحا 7:50الساعة  ب قبل ال وصول الط يجب على أولياء األمور التأكد من  8:00الساعة في  ىاألول  تبدأ الحصة •

تتعلق  ن • و   إجراءاتبظًرا ألسباب  و الصحة  أثناء  قياس  السالمة  الحرارة  يتم  ،  19وفيد  كدرجة  بدخول  السماح  لن 

 صباًحا. 8:10املتأخرين بعد الساعة   الطالب

 . لطالب السيارات اظهرً  3:15الساعة  عند بوابة  فتحت، د املغادرةعن •

 ظهرا.  3:10تغادر الحافالت في الساعة  •

 : من االثنين إلى الخميس املغادرة قبل نهاية الدوام الرسمي لطالب الحافالت

قسم    إبالغ عليكم    يجب،  واصطحابهم بالسيارات الخاصةفي أي يوم من أيام األسبوع  لرغبة بعدم عودة الطالب بالحافلة  عند ا

  ولي االمر   اتصل  إذا.  reception@ajyalfalah.sch.ae   اإللكترونيعلى البريد     بذلك  صباًحا  11:00الساعة  قبل  ستقبال  اال 

وذلك   الحافالتن قوائم طالب  م   األطفال  نقلب  سمح ي  لن و   لن يتم املوافقة على الطلب  صباًحا،  11:00  الساعة  بعد  باملدرسة

 سالمة. ال ولوائح  للمدرسة  الداخلي التنظيم  حفاظا على 
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 : ميع الطالب لج يوم الجمعة  مواعيد املدرسة

   .صباًحا 8:10 الساعة  عند غلقتصباًحا و  7:30الساعة   عندة املدرسات بواب فتحت •

 . صباحا 7:50الساعة  ب قبل ال وصول الط يجب على أولياء األمور التأكد من  8:00الساعة في  ىاألول  تبدأ الحصة •

تتعلق  ن • و   إجراءاتبظًرا ألسباب  و الصحة  أثناء  قياس  السالمة  الحرارة  يتم  ،  19وفيد  كدرجة  بدخول  السماح  لن 

 صباًحا. 8:10املتأخرين بعد الساعة   الطالب

 .لطالب السيارات اظهرً  12:00الساعة  عند  اتبوابجميع ال فتحت، د املغادرةعن •

 ظهرا.  11:50الحافالت في الساعة جميع تغادر  •

 : من االثنين إلى الخميس املغادرة قبل نهاية الدوام الرسمي لطالب الحافالت

قسم    عليكم إبالغ   يجب،  واصطحابهم بالسيارات الخاصةفي أي يوم من أيام األسبوع  لرغبة بعدم عودة الطالب بالحافلة  عند ا

  ولي االمر   اتصل  إذا.  reception@ajyalfalah.sch.ae   اإللكترونيعلى البريد     بذلك  صباًحا  0010:الساعة  قبل  ستقبال  اال 

وذلك   الحافالتن قوائم طالب  م   األطفال  نقلب  سمح ي  لن و   لن يتم املوافقة على الطلب  صباًحا،  10:00  الساعة  بعد  باملدرسة

 سالمة. ال ولوائح  للمدرسة  الداخلي التنظيم  حفاظا على 

  ين عند وصولهم متأخر سيفقدون تعليًما وتعلًما قيمين  الطالب    الجميع بأنوأن يدرك    باملواعيد املحددةيلتزم اآلباء    يجب أن

 إلى املدرسة. 

استخدام   عدم  البابيجب  املدرسة  باملواعيد    مدخل  االلتزام  الطالب  على  يجب  املدرسة.  لدخول  طالب  الرئيس ي ألي 

 صباًحا. 7:50الدراسية قبل الساعة فصولهم    للّدخول إلى واستخدام املناطق املخصصة لهم 

 : ألسباب محددةاملغادرة قبل نهاية الدوام الرسمي 

إذا    الرسمي إالمن املغادرة قبل نهاية الدوام   جميع الطالبول والخروج، يمنع  خاسات الديحسب لوائح املدرسة الداخلية لس

على أولياء األمور إبالغ املدرسة قبل يوم واحد من  يجب    طبي، عندهاأو في حالة موعد    لسبب وجيه.    لي األمراتصلت املمرضة بو 

   نموذج في مكتب االستقبال إذا كان الطالب سيتغيب عن يوم دراس ي.الوإكمال  ،املوعد الطبي

وال الفترة  ط٪  100حضور بنسبة  باملواعيد والحصول على معدل    التزام طالبنا ضمان  ل  عليكمعلى أنه يمكننا االعتماد  م  نشكرك

 املتبقية من الفصل الدراس ي. 

هم إلى املدرسة إذا  لُيطلب من اآلباء مراقبة درجات حرارة أطفالهم وعدم إرسا  ،عاممن أجل سالمة مجتمع مدرستنا بشكل  

 .أيام قليلةبسبقتها أعراض  19  كوفيد ب  اتصاباإل   لحاالت أغلب اأن    تأكد دائرة التعليم واملعرفةظهرت عليهم أي أعراض للمرض.  

 ،  مع فائق االحترام والتقدير 

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة 
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