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Date:  June 20th, 2021  

 

Circular No:  79/ AY 2020-2021 
Subject: ADEK confirmation on face-to-face teaching for 2021-22 

 
Dear Parents,  

I write to let you know that we received approval from ADEK to offer full face-to-face teaching and 

learning for the next academic year 2021-22.  

 

The school will follow very strict safety measures and will adhere to the reduced social distance 

of 1 meter and the wearing of masks at all times.  

 

Due to the restriction and to ensure that our students are in a safe environment, we will only 

accommodate 24 students per class.    

 

I know that the majority of our parents agreed that our students missed out on valuable teaching 

and learning during their full distance learning, therefore, we are only offering face-to-face 

teaching and learning for 2021-22.   

 

I am pleased to let you know that we have put in place a revised  curriculum plan for our K-11 

students to accommodate their needs in English Language Arts, Arabic Language, mathematics, 

humanities and science for the new academic year.  

 

We ordered more advanced digital resources that will enhance our students'  technological skills, 

and  their reading and writing skills in both Arabic and English. Our Middle and Secondary students 

will participate in the WRO UAE National Robot Olympiad and will receive advanced training from 

the Ajman University for the esteem Mars project. We also included Java, Python coding and 

Robotics Lego to the curriculum.  
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We are also delighted to let you know that our school has been chosen as one of ADEK's pilot 

schools due to our students' and school's progress and the school's continued efforts to support 

our students with the best teachers and curriculum.     

 

Please kindly note:   

·         We will ONLY offer distance learning to students with documented medical 

conditions classified as high risk and unable to attend school physically. 

·         We will adhere to the government regulations in case of COVID-19 emergencies to 

shift the whole school to distance learning at a day’s notice if needed. 

 ·    We urge those parents who have not re-registered their children for the new 

academic year, to contact the registrar before June 27th, 2021, to avoid missing out on the 

available seats for their children.    

 

Personally, I would like to thank you for your continued support to our staff and the school and I 

trust that you will be very satisfied with the decision to have your children at the school for face-

to-face teaching and learning in 2021-22.  

 

Please keep safe and healthy.  

 

 

Yours sincerely, 

 

 
 
 Antoinette Brown  

Principal Director  
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 2021يونيو  20  التاريخ:

 2021-2020العام األكاديمي  / 79 تعميم رقم

 للعام الدراس ي  املوضوع: 
ً
  2022-2021دائرة التعليم واملعرفة تعتمد نظام الدراسة حضوريا

 

 أولياء األمور الكرام : تحية طيبة وبعد 

  

  2022-2021نود إبالغكم بأننا تلقينا موافقة من دائرة  التعليم واملعرفة على نظام الدراسة املعتمدة للعام الدراس ي القادم  

 . اعتماد نظام الدراسة املباشر أي التعليم وجًها لوجهحيث تم  

 

بمتر واحد كما جاءنا،   بمسافة األمن والتباعد االجتماعي املقدرة  لذا ستتبع املدرسة إجراءات أمان صارمة للغاية وستلتزم  

 مع الحفاظ على ارتداء الكمامات في جميع األوقات. 

  

 (  طالبا فقط. 24وبذلك سيكون العدد األقص ى للطالب داخل الصف الواحد)  

  

نتفق    األمور   مع قد  لذلك قررنا    أولياء   ، بعد   التعلم عن  العام ومن خالل  هذا  التعليمية  املهارات  الطلبة فقدوا بعض  أن 

-2021وملصلحة طالبنا العودة الى نظام التعليم الصفي املباشر  وليس من خيار آخر للتعليم في أجيال الفالح  غيره  للعام  

2022 . 

  

للمناهج الدراسية لطالبنا من رياض األطفال حتى الصف الحادي   مية  عملنا وبجهد خالل االشهر املاضية إلعداد خطة أكادي

عشر لتلبية احتياجاتهم في فنون اللغة اإلنجليزية واللغة العربية والرياضيات والعلوم اإلنسانية والعلوم العامة ، محاولة منا  

 في معالجة ما  فقده الطالب خالل فترة التعليم عن بعد. 

  

ا املزيد من  طلبنا  باللغتين  لقد  والكتابة  القراءة  ومهارات  لطالبنا،  التكنولوجية  املهارات  التي ستعزز  املتقدمة  الرقمية  ملوارد 

أوملبياد الروبوتات الوطنية لدولة اإلمارات العربية  العربية واإلنجليزية.  كما سيشارك طالبنا في املرحلة املتوسطة والثانوية في  

املريخوسيتلقون   WRO املتحدة استكشاف  ملشروع  عجمان  جامعة  من  متقدًما  بإضافة     .تدريًبا  أيًضا  قمنا 

 إلى املنهج الدراس ي.  Robotics Lego و  Python Code و Java مواد
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يسعدنا أيًضا أن نخبركم أنه تم اختيار مدرستنا كواحدة من املدارس التجريبية التابعة لدائرة التعليم واملعرفة نظًرا للتقدم   

 ذي احرزه طالبنا ومدرستنا وجهود املدرسة املستمرة لدعم طالبنا بأفضل املعلمين واملناهج الدراسية. ال

  

 يرجى التكرم بمالحظة:

حاالت مرضية  موثقة ومصنفة على أنها عالية الخطورة  التعلم عن بعد للطالب الذين يعانون من    فقط  سنقدم •

 جسدًيا. وغير قادرين على الذهاب إلى املدرسة  

الطارئة   • الحاالت  في حالة حدوث  الحكومية  باللوائح  نلتزم  بكوفيد   سوف  إلى    19الخاصة  بأكملها  املدرسة  لتحويل 

 التعلم عن بعد إذا لزم األمر. 

نحث أولياء األمور الذين لم يقوموا بإعادة  تسجيل أطفالهم للعام الدراس ي الجديد بالتواصل مع قسم القبول و   •

 لتجنب فقدان املقاعد املتاحة ألبنائهم.  2021يونيو  27التسجيل قبل 

  

أخيرا أود أن أشكركم على دعمكم املستمر لهيئة أجيال الفالح املدرسية وأنا على ثقة  أنكم ستكونون راضين كل الرضا  عن  

 . 2022-2021قرار اعتماد الدراسة )املباشر وجها لوجه ( للعام الدراس ي 

  

 تحافظوا على سالمتكم و االلتزام باإلجراءات االحترازية.نتمنى منكم أن 

 ،  مع فائق االحترام والتقدير 

 

 أنطوانيت براون 

 ة مديرة  املدرس
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