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Circular No:  7/ AY 2022-2023 

Subject: Buses late drop off 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 2022غسطس أ    30 التاريخ:

 
Date:  August 30th, 2022  

 

 الّسادة أولياء األمور الكرام، تحّية وبعد

 

النقل  انطلقت   الثالثاء  املدرس ي،خدمة  اليوم  تم االعالن   كما  أغسطس  30املوافق ل  ظهرا 

آمنة  أي مواقف    ولتجنبه سابقا،  عن للخ  رضتعغير  إعادة  رططالبنا  تمت  من  حقق  الت، 

. استغرق هذا بعض  حافالتقبل مغادرة ال الخاصة بهم  الحافالت  فوفهم و طالب وص  قوائم

بعد ظهر اليوم. نحن على    عند مغادرة املدرسة، نعتذر عن تأخر الحافالت  ، وبالتاليالوقت

  يام القادمة في األ     مساء    14:00  بحلول الساعة  ستغادر املدرسةالحافالت  ثقة من أن جميع  

 . مساء   14:15ة لجميع طالب السيارات بحلول الساعوأننا سنفتح البوابات 

 

سجلوا في خدمة  قد  الطالب  من    كبير عدد  أن  ونظرا  تهتم أجيال الفالح بسالمة جميع طالب  

املدرس ي  الدراس ي  النقل  العام  أ  دعو ن ،  لهذا  لاللتزام  جميع  األمور  املدر ولياء    سة بقواعد 

 :التالية

 

عنوان  حيث يتم اعتماد ال  عنوان املنزل . يجب على أولياء األمور أال يطلبوا من املدرسة تغيير  1

تغير العنوان على مكن  م  غير   أنه  ا  ذكرنا سابق    .هاوالى نهايت  الدراسيةة  سنفي بداية الاملسجل  

 لتتبع الحافالت. ئرة النقلسالمة لدا نظام

 

األمور  2 أولياء  من  نطلب  في  .  املدرسية  الحافلة  استخدام  في  يرغبون  ال  كانوا  ، يومأي  إذا 

بال  لقسم االستق  اصباح    10:00قبل الساعة  بريد اإللكتروني    االتصال باملدرسة أو إرسال

الطلب  تقديم  ماء عدلرجا  .  طفق ،  الصفسائق أو مشرفة الحافلة او معلم  ل  اتمثل هذه 

افقة   لنا  صباح    10:00بعد الساعة  مال الحافلة  ستعلعدم ا  ي طلبأى العلم أن  يرج تتم املو

 . عليه

 استقبال املدرسة: 

501 2034 02 - 502 2034 02 - 503 2034 02 

ajyal.reception@ajyalfalah.sch.ae 

 

بالحافالت  .  3 تتعلق  لديهم أسئلة  الذين  أولياء األمور  السيد أحمد التواصل مع  يجب على 

نوان أو عتخص ال ويجب عدم مناقشة أي إجراءات    يدرس مة النقل املدخمسؤول    قاض ي،

 .الحافلة مشرفةأو  مع سائقدمة ء الخلغاو ادم استعمال الحافلة أع

 

 السيد/ أحمد القاض ي  

524 2034 02 

ahmed.alqadi@ajyalfalah.sch.ae 

 نحن نقدر جميع آبائنا ونشكركم على تعاونكم ودعمكم. 

 

 ، ع فائق االحترام والتقديرم

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة 

 

Dear Parents,  
 
 
I am writing to inform you that we have a large number of 
students on our school buses for this academic year.  
 
To avoid any unsure or unsafe situations, bus lists were re-
checked to ensure that none of the students were placed in 
the wrong buses. This took some time and therefore, we 
apologize that the buses were late to drop off your children 
this afternoon. We trust that all buses will leave the school 
premises by 14:00 tomorrow and that we will open the gates 
for all car students by 14:15.  
 
The following urgent requests are made to parents  :  
 
1. Parents should not ask the school to change any location 
once they have registered their children. We previously 
mentioned that we are unable to make changes to the system, 
as the school is registered on the  DOT SALAMA  system to 
track buses.  
 
2.  We ask that parents will call or email the school before 
10:00 a.m  if they do not want to use the school bus on the 
day. Any request to take children off the buses after 10:00 
a.m. will not be approved.  
 
School Reception: 
02 2034 501 - 02 2034 502 - 02 2034 503 
ajyal.reception@ajyalfalah.sch.ae  
3. Parents with questions related to buses, must call or send 
emails to Mr Ahmed Qadi, our Transportation officer and 
must not discuss any isues with the bus driver or bus 
monitors. 
 
Mr. Ahmed Al Qadi  
02 2034 524 
ahmed.alqadi@ajyalfalah.sch.ae 
 
We appreciate all our parents and thank you for 
your cooperation and support.  
 
Yours sincerely,  
 Antoinette Brown  
Principal Director 
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