
 

 

Date: August 20th, 2020 
 

Circular 01/ AY 2020-2021 
 

Subject: School re-opening August 30th, 2020 and procedures 
 
Dear Parents,  
 
It is my pleasure to welcome you back to the new academic year 2020-2021; a year that future 
generations and historians will record as most different from previous school years in so many 
ways.  
We are excited to have our students back in the classrooms, filled with enthusiasm and energy for 
the next step of their learning, and trust that all students will settle in well and will adjust to the 
new norm very quickly.  
 

As we look ahead to a safe restart amidst the COVID-19 pandemic, we are relying on all our parents’ 
support, communication, and commitment to ensure that our students will adhere to safety 
regulations such as temperature checks before they leave their homes, wearing masks and keeping 
to social distancing. Parents have to inform the school’s PA (Ms. Rola Khatib) immediately when 
their children have contracted the virus or whether they will be absent. As per our normal 
procedure, all medical certificates must be submitted to the receptionists for any other form of 
illness.  
 

With the support of the school’s medical staff and the COVID-19 Task Force Team, the school will 
adhere to strict health and safety measures and will inform parents when children have any 
symptoms related to COVID-19. When informed, parents must fetch their children from the school 
to be tested at the nearest hospital.   
 

In accordance with recent government announcements, we have set in place the most effective 
solutions and prepared the school for the safe opening on August 30th, the official date, for the 
start of the next academic year.  
Please take note of the following:  
The schools’ final reopening model:  
 

• The Pre-KG classes will remain closed until further notice from the government.  

• Alternative weeks: Only KG 1, KG 2 and the Grade 1 to 5 students are allowed on the school 
premises.  

• Students in KG 1 and 2, and Grade 1-5 will be organized in A and B groups that will attend 
school on alternative weeks due to the high number of students in the Kindergarten 
Department and in Grade 1 to 5.  Parents will be informed of their children’s groups in the 
next few days.  

• Grade 6 to Grade 10 students are not allowed to enter the school and must study at home. 
Grade 6-10 students will receive virtual teaching (distance learning) through the school’s 
education platform, Google Classroom, and must study at home until further notice from 
ADEK.   

• Electronic devices and students’ attendance: Students studying at home through distance 
learning, must attend all virtual classes as per their time table every day and therefore, 
will need electronic devices to follow the school’s curriculum at home. The school has 
signed a partnership with JTRS. Please contact the company to guide you through the 
specifications for each grade and your child’s device. I invite you to navigate to 
www.jtrs.ae.  Kindly also read Circular 34 and other circulars posted on the school’s 
website for more information.  

http://www.jtrs.ae/


 

 

• Any parent with children in the Kindergarten (KG1 and KG2) Department and in Grade 1 
to Grade 5, who have decided to rather keep their children at home during the pandemic, 
must ensure that they have paid the re-registration fee for the first term. Also, must 
inform the school of their decision, by completing the attached form no later than August 
25th, 2020.  

• It is mandatory for all students studying at home to attend the school’s virtual classes 
daily and must follow the school’s curriculum, assessments, and timetable daily.  

 

School ‘s new timings  
To minimize students’ exposure during COVID-19, the school’s reopening hours will be from 7:45 
a.m. to 13:00 from Sunday to Thursday until further notice. Classes will be sanitized regularly 
throughout the school day, during students’ breaks and after school to minimize the spreading of 
the virus.  
 
Kindergarten (KG) students and all Grade 1-5 Students, need to be at the school from 7:45 a.m. to 
13:00.  The National Anthem will be played at 8:00 a.m. across the school, students will sing the 
National Anthem in their classrooms. Lessons will start sharply after the National Anthem.  

Parents parking  

KG parents are requested to use the parking at the KG section while parents with children in our 
Elementary, Middle, and High school, are requested to use the parking and the back of the 
gymnasium (Parents’ GATE indicated). Security guards will direct parents. 

Safety of students: Doors closed 

The safety of our students is a very high priority at Ajyal International School Al Falah, therefore all 
doors will be closed at 8:10 a.m. SHARP.  

Late students must enter the school through the main reception and will receive a late pass.  

Please note that we take students’ punctuality seriously and if a student already received three 
(3) late passes issued by the main receptionist, the student will be listed for detention with the 
school’s supervisor and parents will be contacted immediately.   

We urge parents to please arrive on time during this COVID-19 pandemic so that the necessary 
temperature checks can be taken and students can start with their peers on time. Please note that 
students miss out on valuable academic time when they are late.  

Doors at the KG Department at dismissal: 

The doors at the end of the day will open for the KG dismissal at 13:00.  

Only one parent will be allowed to enter the KG section at the entrance indicated if the parent has 
a valid parents’ ID pass, a negative COVID-19 test result, wearing a mask, and is keeping to social 
distancing.   

No child will be allowed to leave with a driver, nanny, or relative, without proof of the parent’s 
school ID Card, COVID-19 TEST Results, and adhering to the school’s safety measures.   

KG and Grade 1-5 students need to be fetched no later than 13:15 at the allocated areas and 
must keep to social distancing.  

The COVID-19 Task Force Team will accompany students to the exits at staggered times to 
prevent them from queueing.    



 

 

There is no after- school care center for any student at Ajyal Al Falah. Parents have to adhere to 
ADEK’s COVID-19 safety regulations and the school’s policies for the pick-up and dismissal of all 
students (no later than 13:15).    

   
School bus transportation : 
 
The school buses will leave the school’s premises at 13:15. Only parents who registered their 
children before July 27th, 2020, will be accommodated on the school’s buses. Parents will be 
informed of their children’s pick-up and drop timings. Strict temperature checks will be 
administered and students with any COVID-19 symptoms such as a high fever (37.5) according to 
SEHA, will not be allowed on the school buses or the school’s premises.   
 
Visitors and parents on the premises : 
 
Visitors and parents can visit the school only when:  

• the parent and visitor can show proof of negative COVID-19 test results that has a 72-hour 
validity (as per ADEK regulations August 18th, p.1) and, 

• an individual appointment (meeting) was scheduled with concerned parties to collect 
school uniform or to pay tuition fees, this includes (the uniform shop, finance office, and 
the administration offices), 

•  one of the parents is accompanying their KG 1 and KG 2 child for the first day of school 
(only).  

• All parents who scheduled a meeting with the school need to adhere to all health and 
safety measures.    

• During school hours, meetings with teachers and the leadership team will not be allowed 
and only virtual meetings will be scheduled (ADEK regulations p. 11). 
 

Students with high-risk conditions  
Students with high-risk conditions such as Diabetes Mellitus, Active Asthma, Cardiac Disease, 
Kidney Disease, Liver Disease, Auto immune disease, and any other chronic illnesses that could 
define them as high-risk individuals during the pandemic, will not be allowed on the school 
premises. Parents need to seek guidance from a medical specialist and provide the school with the 
necessary documentation. Students with high-risk conditions will not be taught in the school but 
only taught through the school’s virtual distance learning platform while they are at home. Parents 
with children of high-risk conditions must ensure that their children follow the school’s online 
learning platform and curriculum daily.  
 
Students’ online textbooks and education resources 
Parents will soon be informed of the safe procedure for the collection and distribution of students’ 
online textbooks and other educational resources.  
 
COVID-19 testing for students  
Parents must make arrangements for students twelve years (12) and above to be tested. 
Students 12 years and above, must prove a negative test result before they will be allowed to enter 
the school later when ADEK announces for them to return to the school. (PoD Students of 
determination) are exempt from COVID-19 testing.)   
 

School - Parent communication: 
We foster strong partnerships with our parents that will enhance your children’s education in a 
safe environment at Ajyal International School Al Falah. Parents are requested to read the school’s 
circulars through email communication, or as posted on the school’s website, and also read 



 

 

messages posted on our School DOJO regularly. Teachers will communicate with you through 
their Class DOJO, and Google Classroom emails.   
We hope you will find our school’s website helpful and informative. 
For emergency reasons, parents are requested to inform the school’s registrar of any change in 
their details such as email addresses and contact telephone numbers. 
 
The following numbers are listed to support your communication with our school: 
 

Receptionists 02-2034500, 02-2034501, 
02-2034502,02-2034503 

reception@ajyalfalah.sch.ae 
 

Accounts: Mr. Jahabar 
Sadik 

02-2034517 accounts@ajyalfalah.sch.ae 
 

Registrar Ms. Lamya 
Merheby 

02-2034525 registrar@ajyalfalah.sch.ae 
 

Bus transportation Mr. 
Ahmed Al Qadi 

02-2034524 or 
0507822251 

 

Parent's Liaison and PA to 
the Principal Ms. Rola El-
Khatib 

02-2034513 rola.khatib@ajyalfalah.sch.ae 
 

School nurses  02-2034520 nurse@ajyalfalah.sch.ae 
 

 
It is truly a privilege to be part of a community where parents, teachers, and students, care for 
each other and strive to build positive relationships that support academic growth within a safe 
and healthy environment.  
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 تعميم 01

 واإلجراءات  2020أغسطس  30فتح املدرسة  إعادة املوضوع:
 

   ؛2021-2020بكم في العام الدراس ي الجديد    نرحبأن    يسعدنا
 
ا    عاما

 
ستسجله األجيال القادمة على أنه أكثر اختالف

 عن سنوات الدراسة السابقة. 

ونثق بأن جميع    الحماس،الحيوية و بكامل    الدراسية،  هم صولداخل فطالبنا    الستئناف دراسة  على أتم استعدادنحن  

ا ويتكيفون مع املعاطالبنا    . ةر الجديدي يسيستقرون جيد 

ا     موالتواصل وااللتزا  دعمال، فإننا نعتمد على  هذا الوباء العامليوسط    املدرسة بصورة امنةعادة تشغيل  لسعينا ل نظر 

والحفاظ على التباعد    أقنعتهم  و  بقواعد السالمة مثل فحص درجة الحرارة قبل مغادرتهم منازلهم وارتداء مالبسهم

( املدرسة  إدارة  إبالغ  األمور  أولياء  على  يجب  أطفالهم    االستاذةاالجتماعي.  إصابة  عند  الفور  على  الخطيب(  روال 

أخرى بالفيروس مرضية  الطالب ألسباب  تغيب  حال  في  االستقبال. ي  ،  ملوظفي  الطبية  الشهادات  تقديم جميع   جب 

ستلتزم املدرسة بتدابير الصحة والسالمة الصارمة    ،COVID-19بدعم من الطاقم الطبي باملدرسة وفريق فرقة عمل  

أخذ  وينبغي على أولي األمر  .  COVID-19ي أعراض متعلقة بـ  في حال ظهور على أبنائهم أأولياء األمور    وستقوم بابالغ

 . أبنائهم وفحصهم عند أقرب مستشفى/مركز

ا     2020أغسطس ،    30دنا املدرسة لالفتتاح اآلمن في  د، وضعنا الحلول األكثر فاعلية وأع ةالحكومية األخير   قراراتللوفق 

 يرجى مالحظة ما يلي: 

 نموذج إعادة االفتتاح النهائي للمدارس: 

 إشعار آخر من الحكومة.• ستبقى فصول ما قبل الروضة مغلقة حتى  

 والصف األول إلى الخامس بالتواجد في مباني املدرسة.   KG1 , KG2• األسابيع البديلة: ُيسمح فقط لطالب 

التي ستلتحق باملدرسة في أسابيع بديلة  Bو  Aمجموعات  الى  5-1الطالب في رياض األطفال ، والصف   تقسيم• سيتم 

إلى  بسبب ارتفاع عدد الطالب في قسم ريا أولياء األمور  5ض األطفال وفي الصف األول  مجموعات    عن. سيتم إبالغ 

 في األيام القليلة املقبلة.  أبنائهم

من خالل  ويفرض عليهم التعلم عن بعد بدخول املدرسة  من الصف السادس إلى الصف العاشر• ال ُيسمح للطالب 

 حتى إشعار آخر من دائرة التعليم واملعرفة.  وذلك، Google Classroomالنظام األساس ي التعليمي للمدرسة ، 

• األجهزة اللكترونية وحضور الطالب: يجب على الطالب الذين يدرسون في املنزل من خالل التعلم عن بعد حضور  

ا لجدولهم الزمني   ، سوف تحتاج إلى أجهزة إلكترونية ملتابعة منهج املدرسة في    اليومي جميع الفصول االفتراضية وفق 

ا قراءة www.jtrs.ae  ملزيد من املعلومات  بالشركة    . يرجى االتصالJTRSاملنزل. وقعت املدرسة شراكة مع   . يرجى أيض 

 والتعميمات األخرى املنشورة على موقع املدرسة ملزيد من املعلومات. 34التعميم 

بتعلم عن بعد في  فترة  أن يحظى أبنائهم  ، والذين قرروا    وحتى الصف الخامس  KG1أولياء أمور الطلبة من  • يجب على  

موعد ال  إبالغ املدرسة بقرارهم ، من خالل استكمال النموذج املرفق في  تأكيد دفع رسوم إعادة التسجيل و   هذا الوباء

 .2020أغسطس  25يتجاوز 

حضور الدروس االفتراضية  والتقيد بالجدول اليومي واملنهج الدراس ي اجباري على الطالب الذين اختاروا التعلم عن  •  

 بعد .

 أوقات املدرسة الجديدة 



 

 

من األحد إلى الخميس حتى      13:00  –  7:45نقر على ان أوقات الدوام املدرس ي من الساعة  ،    نسبة االختالطلتقليل  

وأثناء فترات راحة الطالب وبعد املدرسة لتقليل    اليوم،إشعار آخر. سيتم تعقيم الفصول الدراسية بانتظام طوال  

 انتشار الفيروس. 

الساعة   في  الوطني  النشيد  في    8:00سيتم عزف  الوطني  النشيد  الطالب  ، وسيغني  املدرسة  أنحاء  في جميع  ا  صباح 

 فصولهم الدراسية. ستبدأ الدروس بعد النشيد الوطني. 

اقف السيارات   مو

أولياء أمور  ُيطلب من أولياء أمور رياض األطفال استخدام موقف السيارات في قسم رياض األطفال بينما ُيطلب من  

استخدام موقف السيارات والجزء الخلفي من صالة األلعاب الرياضية    ، املتوسطة والثانويةةطالب املرحلة االبتدائي

 . هكمبتوجي (. سيقوم حراس األمنأولياء األمور )يشار إلى بوابة  

 األبواب  غلق سالمة الطالب:  

 8:10تعتبر سالمة طالبنا أولوية قصوى في مدرسة أجيال الدولية بالفالح ، لذلك سيتم إغالق جميع األبواب في الساعة  

ا   . صباح 

مرور   تصريح  على  وسيحصلون  الرئيس ي  االستقبال  مكتب  خالل  من  املدرسة  دخول  املتأخرين  الطالب  على  يجب 

( تصاريح متأخرة  3يرجى مالحظة أننا نتعامل مع االلتزام باملواعيد على محمل الجد ، وإذا تلقى الطالب ثالثة )،  متأخر

االتصال بأولياء األمور و فسيتم إدراج الطالب في قائمة الحجز مع مشرف املدرسة  صادرة عن موظف االستقبال ، 

 على الفور. 

إجراء فحوصات درجة الحرارة  ليتسنى لنا  COVID-19دد خالل جائحة نحث أولياء األمور على الوصول في الوقت املح

 الالزمة ويمكن للطالب البدء مع أقرانهم في الوقت املحدد.  

 أبواب قسم رياض األطفال: 

 .13:00تفتح األبواب في نهاية اليوم لفصل رياض األطفال الساعة 

الوالد يحمل بطاقة هوية  KGفقط بالدخول إلى قسم    األبوين  ألحدُيسمح   إذا كان  إليه  أجيال    عند املدخل املشار 

 . مع ضرورة ارتداء قناع الوجه و املحافظة على التباعد االجتماعيسلبية ،    COVID-19نتيجة اختبار  و  ،    سارية املفعول 

،    بأولياء األمور بطاقة هوية املدرسة الخاصة    لن ُيسمح ألي طفل باملغادرة مع سائق أو مربية أو قريب ، دون إثبات

 ، وااللتزام بإجراءات السالمة في املدرسة. COVID-19ونتائج اختبار 

يجب على أولياء األمور  لذا    .األمانمسافة    علىفي حرم املدرسة مع املحافظة    13:15يمنع تواجد الطالب بعد الساعة  

 . وسياسات املدرسة  ADEKمن  COVID-19االلتزام بلوائح السالمة الخاصة بـ 

 الطالب إلى املخارج في أوقات متقطعة ملنعهم من الوقوف في طوابير.   COVID-19سيرافق فريق عمل  

 

 النقل بالحافالت املدرسية 



 

 

   27قبل    حجزوا املواصالتتم تأكيد تسجيل الطالب الذين  .  13:15الحافالت املدرسية مباني املدرسة الساعة    تغادر

 يعاني   ألي طالب ولن ُيسمح    الطالبحرارة  درجة  فحص  . سيتم  مواعيد الحافالت. سيتم إبالغ أولياء األمور ب 2020يوليو  

ا لـ 37.5مثل ارتفاع درجة الحرارة )  COVID-19من أي أعراض   التواجد    في الحافالت املدرسية أو  الركوب صحة، ( وفق 

 املدرسة.  في حرم

 : أولياء األمور في املبنى و  الزوار 

 املدرسة فقط عندما:   زيارة األمور يمكن للزوار وأولياء 

ا للوائح    72السلبية التي تبلغ صالحيتها    COVID-19إظهار نتائج اختبار    والزوار  ألولياء األمور • يمكن    ADEKساعة )وفق 

الرسوم  1ص    أغسطس،  18 الزي املدرس ي أو دفع  الجهات املعنية الستالم  ( و تم تحديد موعد فردي )اجتماع( مع 

 املكاتب الدارية( ،   املالية،مكتب   املدرس ي،ويشمل ذلك )محل الزي  الدراسية،

افق أحد الوالدين طفلهما في الروضة األولى والثانية في اليوم األول من املدرسة )فقط(.  • سير

 في حال حددتم موعد مسبق مع املدرسة  االلتزام بجميع تدابير الصحة والسالمةيجب • 

الدوام   ساعات  خالل  االجتماعات    املدرس ي،•  تحديد  وسيتم  القيادة  وفريق  املعلمين  مع  باالجتماعات  ُيسمح  لن 

 (.11االفتراضية فقط )لوائح دائرة التعليم واملعرفة ص 

 الخطورة صحية عالية الطالب الذين يعانون من ظروف 

أمراض    والكلى،أمراض القلب    الربو،  السكري، لن ُيسمح للطالب الذين يعانون من حاالت شديدة الخطورة مثل داء  

الكبد وأمراض املناعة الذاتية وأي أمراض مزمنة أخرى يمكن أن تحددهم كأفراد معرضين ملخاطر عالية أثناء الوباء 

 تزويد املدرسة بالوثائق الالزمة.  غي على أولياء األمور ينب

عن  التعلم  تدريسهم من خالل  ب  وسنكتفيالخطورة  الطالب الذين يعانون من مشاكل صحية عالية    تدريسلن يتم  

ا. كم ملناهج  ئمن اتباع أبناالتأكد   لذا يجب ؛بعد  املدرسة ومنصة التعلم يومي 

 الكتب املدرسية واملوارد التعليمية للطالب عبر اإلنترنت 

واملوار  النترنت  للطالب على  املدرسية  الكتب  وتوزيع  لجمع  اآلمن  بالجراء  ا  قريب  األمور  أولياء  إبالغ  التعليمية  سيتم  د 

 األخرى.

 للطالب  COVID-19اختبار 

ا )   ( وما فوق. 12يجب على اآلباء اتخاذ الترتيبات الالزمة الختبار الطالب الذين يبلغون من العمر اثني عشر عام 

ا فما فوق إثبات نتيجة اختبار سلبية قبل السماح لهم بدخول املدرسة    12يجب على الطالب الذين تبلغ أعمارهم   عام 

إلى املدرسة. )طالب   ا عندما تعلن دائرة التعليم واملعرفة عن عودتهم  الهمم( معفون من اختبار    PoDالحق  أصحاب 

COVID-19). 

 التواصل بين املدرسة و أولياء األمور 

نحن نعزز شراكات قوية مع أولياء أمورنا من شأنها تعزيز تعليم أطفالك في بيئة آمنة في مدرسة أجيال الدولية الفالح  

ُيطلب من أولياء األمور قراءة تعاميم املدرسة من خالل التواصل عبر البريد اللكتروني ، أو كما هو منشور على موقع 

مدرستنا بانتظام. سيتواصل املعلمون معك من خالل رسائل    DOJOدرسة ، وكذلك قراءة الرسائل املنشورة على  امل

 . Google Classroomو   Class DOJOالبريد اللكتروني لـ 

ا باملعلومات. ا وغني   نأمل أن تجد موقع مدرستنا مفيد 

إبالغ    طارئة،ألسباب   األمور  أولياء  التسجيلُيطلب من  اللكتروني    قسم  البريد  عناوين  تفاصيلهم مثل  في  تغيير  بأي 

 . التواصلوأرقام  



 

 

 

 : لدعمكم قمنا بتخصيص األرقام التالية 
Receptionists 02-2034500, 02-2034501, 02-

2034502,02-2034503 
reception@ajyalfalah.sch.ae 
 

Accounts: Mr. Jahabar Sadik 02-2034517 accounts@ajyalfalah.sch.ae 
 

Registrar Ms. Lamya Merheby 02-2034525 registrar@ajyalfalah.sch.ae 
 

Bus transportation Mr. Ahmed Al 
Qadi 

02034524 or 0507822251  

Parent's Liaison and PA to the 
Principal Ms. Rola Khatib 

02-2034513 rola.khatib@ajyalfalah.sch.ae 
 

School nurses  022034520 nurse@ajyalfalah.sch.ae 

 

ا من  يشرفني أن   ية تدعم النمو األكاديمي في بيئة  ويسعون لبناء عالقات إيجاب  الجميع فيه مسؤول عن االخرأكون جزء 

 آمنة. صحية 

 

 ، لتقدير واالحترامتفضلوا بقبول فائق ا

 

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة 
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