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A Member of Bin Omeir Educational LLC 

Date:  January 2nd, 2022 

Circular No:14  / AY 2021-2022 
Subject: A New start to the Second Term 2022 _  

 
Dear Parents,  
I trust you enjoyed a safe and enjoyable winter break with your children and extended families. 

The United Arab Emirates government announced a new weekend effective from Saturday, 

January 1, 2022. The recent changes across the U.A.E. will bring about schools adopting a new 

timeline in line with the federal government. Students will attend school from Monday to 

Thursday, with a half-day on Friday. Students’ recent weekends will be the remainder of Friday, 

Saturday and Sunday. 

Additionally, to keep everyone safe during the period of travel, ADEK and the Crises 
Committee have taken precautionary measures to limit the possible transmission of the Omicron 
variant and decided to shift schools to distance learning for the first two weeks of the upcoming 
term.   
  
This will mean that from January 3, 2022, to January 14, 2022, teachers will teach virtually 
through Google Classroom and meeting links will be shared with parents and students. 
  
Our Kindergarten and Grade 1 teachers will directly communicate with their students’ parents and 
share their students’ Google email addresses and links accordingly. 
  
Students’ attendance is of utmost importance, and all K-11 students must attend all classes and 
submit their assignments and homework as required by their teachers. 
  
Teachers will record students’ attendance daily from Mondays to Fridays between 7:50 a.m. to 
8:00 a.m. and again later throughout the day, without announcement. 
  
The first lesson will start at 8:00 a.m. sharp. 
Meeting links will not be shared with students attending late.  
Our administration staff and teachers will call parents when students are not attending their 
classes.   
  
Teachers will share the timetables with parents and students for the first two weeks. 
  
We will inform parents of the new school and bus timings on Fridays before January 17, 2022. 
  
The updated PCR testing requirements and students’ testing schedule will be communicated by 
DOH/SEHA and ADEK shortly.  
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Parents visiting the school must have a green pass on Al Hosn Application and follow all the 
precautionary measures.   
  
Parents, staff and students are requested to reduce and limit their social interactions as much as 

possible and keep to the safety regulations of wearing masks.  

Given the additional restrictions announced by ADEK for excursions outside Abu Dhabi, bookings 

made for our senior students to visit Expo will be postponed until further notice. 

The U.A.E. Government and ADEK reiterated that vaccination and booster vaccination remains 

critical to tackling the virus. The vaccination centres continue to operate in many areas of Abu 

Dhabi, and parents are encouraged to get their families vaccinated. 

Given the changing nature of the current COVID situation, Ajyal Al Falah will remain in contact 

with government and ADEK officials and will communicate any changes to parents, staff and 

students ahead of time. 

Please reach out to our administration office at (reception@ajyalfalah.sch.ae; P.A. to the 

Principal samira.youssfi@ajyalfalah.sch.ae; or nurse.female@ajyalfalah.sch.ae) if you have any 

questions or concerns. 

Please keep in mind your health and safety and the safety of your families and others in your 

community. 

Yours sincerely, 

 
 
 
 Antoinette Brown  

Principal Director  
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 2022ناير ي  2 التاريخ:

 2021-2022العام األكاديمي  / 41تعميم رقم

 2022جديدة للفصل الثاني  بدايةاملوضوع: 

 الّسادة أولياء األمور الكرام، تحّية وبعد

 م.وعائالتك مبإجازة شتوية آمنة وممتعة مع أطفالك ماستمتعت  نى أنكم نتم

 بداي  اإلجازة األسبوعيةأيام  تغيير  بخصوص    حكومة اإلمارات العربية املتحدة نها  عأعلنت  التي  تغييرات األخيرة  للوفقا  
 
من يوم   ة

ا يتماش ى مع الحكومة الفيدرالية.  جميع  سيجعل  ،    2022يناير    1السبت   ا جديد   زمني 
 

سيحضر    حيثاملدارس تعتمد جدوًل

للطالب هي ما تبقى  نهاية األسبوع   ةلالجمعة. ستكون عطيوم نصف  و كامل،دوام  الخميساملدرسة من اًلثنين إلى الى الطالب 

 من أيام الجمعة والسبت واألحد.

اتخذت دائرة التعليم واملعرفة ولجنة األزمات تدابير احترازية    السفر،للحفاظ على سالمة الجميع خالل فترة    ذلك،باإلضافة إلى  

ول أسبوعين من الفصل الدراس ي  وقررت تحويل املدارس إلى التعلم عن بعد في أ Omicronتغير  املللحد من إمكانية انتقال  

 .ثانيال

ا  وبذلك ف   Google Classroomمن خالل    عن بعد   سيقوم املعلمون بالتدريس  ،2022يناير    14وحتى    2022يناير    3من  أنه بدء 

 وستتم مشاركة روابط اًلجتماعات مع أولياء األمور والطالب. 

األ  والصف  األطفال  رياض  في  مدرسونا  اإللكتروني  سيتواصل  البريد  عناوين  ويشاركون  الطالب  أمور  أولياء  مع  مباشرة  ول 

ا لذلك. Googleوالروابط الخاصة بطالبهم على    وفق 

قصوى  بأهمية  الطالب  حضور  طالب  يحظى  جميع  على  ويجب  عشر  ،  الحادي  الصف  الى  الروضة  جميع  من  حضور 

 الفصول الدراسية وإرسال مهامهم وواجباتهم املنزلية كما هو مطلوب من ِقبل معلميهم. 

ا من   أخرى في  صباًحا ومرة    8:00صباًحا حتى    7:50االثنين إلى الجمعة بين الساعة  سيسجل املعلمون حضور الطالب يومي 

 ، دون إعالن. وقت الحق طوال اليوم

 صباًحا.  8:00في تمام الساعة  الحصة األولى بدأ  تس

 لن تتم مشاركة روابط اًلجتماع مع الطالب الذين يحضرون في وقت متأخر. 
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 ة.سيقوم موظفو اإلدارة واملعلمون لدينا باًلتصال بأولياء األمور عندما ًل يحضر الطالب فصولهم الدراسي 

 سيشارك املعلمون الجداول الزمنية مع أولياء األمور والطالب في أول أسبوعين. 

 .2022يناير  17الجمعة قبل يوم لسنبلغ أولياء األمور بمواعيد املدرسة الجديدة والحافالت 

يم واملعرفة  ة التعلحة ودائر هيئة الص وجدول اختبارات الطالب من قبل  املحدثة   PCR  اتعن متطلبات اختبار سيتم اإلعالن 

ا.  قريب 

أخضر على تطبيق الحصن واتباع جميع اإلجراءات  املرور  تصريح  يجب أن يكون لدى أولياء األمور الذين يزورون املدرسة  

 االحترازية. 

والطالب   واملوظفين  األمور  أولياء  من  السالمُيطلب  بلوائح   ة  االلتزام 
ً
األقنعة  ،خاصة مسا  ارتداء  احترام  التباعد  و  فة 

   .قدر اإلمكان تجمعاتدي الاوتفعي االجتما

ا للقيود اإلضافية التي أعلنتها دائرة التعليم واملعرفة للرحالت خارج و  الثانوية    طالب حجوزات  سيتم تأجيل  ، أبوظبيإمارة نظر 

 حتى إشعار آخر.  إكسبو لزيارة

ا أن    دولة اإلمارات العربية املتحدة  الحكومة  أكدت املعزز ال يزاالن حاسمين    الجرعةالتطعيم و ودائرة التعليم واملعرفة مجدد 

العمل في العديد من مناطق أبوظبيللتصدي للفيروس التطعيم في  األ . تستمر مراكز  على تلقيح    ولياء األمور ، ويتم تشجيع 

 عائالتهم. 

ا للطبيعة املتغيرة للوضع الحالي لفيروس كورونا ، ستبقى أجيال الفالح على اتصال مع الحكومة ومسؤولي دائرة التعليم  نظر 

 واملعرفة وستقوم بإبالغ أولياء األمور واملوظفين والطالب بأي تغييرات في وقت مبكر. 

التواصل    فساراست  أي  وجودحالة  في   اإلدارةيرجى  أو    Reception@ajyalfalah.sch.aeعلى  تقبال  اًلس قسم  موظفي  و    مع 

املأو    samira.youssfi@ajyalfalah.sch.ae  على  املدرسة   ةدير م  ةمساعد عيادة  على  رسة  د مع 

nurse.female@ajyalfalah.sch.ae.   

 وسالمتك وسالمة عائلتك واآلخرين في مجتمعك.  صحتكعلى الحفاظ يرجى   

 ،  مع فائق اًلحترام والتقدير 

 أنطوانيت براون 

 ة مديرة  املدرس
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