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A Member of Bin Omeir Educational LLC 

Date:  November 28th, 2021  

Circular No:11  / AY 2021-2022 
Subject:  50th National Day Program Sunday November 28th, 2021  

and Monday November 29th, 2021 
 
Dear Parents,  
 
We are delighted to invite you to the 50th National Day celebration that will take place at the 
school in our school's theatre.  
 
However, due to COVID-19 restriction and the limited number of vaccinations among our students 
at our school, social distancing within "grade group bubbles" and sanitizing between sessions is 
very important (ADEK/DOH regulations).  
 
The theatre will only be able to accommodate one-hundred-and-fifty parents. 
We will follow the appropriate social distancing measures in the theatre and the wearing of masks 
at all times.  
 
Our students will participate on the stage in their grade sections bubbles without masks, but will 
wear their masks again after their performances. Disposable hand gloves will be used when the 
microphones are shared.   
 
Therefore, we request that our parents will follow the procedures and precise timings for each 
grade group as mentioned below:  
 
1. Parents will enter at the glass doors directly on the left side of the principal's office and need to 
be punctual.   
2. Parents must show valid 96h negative PCR test results and their green Al Hosn passes to enter 
the school. 
3. Only one parent can enter the school for the presentation at the allocated time below.  
4. Parents must sign in on their children's class lists before entering the theatre.  
5. Unfortunately, due to safety, we will not be able to provide cooked traditional meals as before.  
6. Due the the safety of vulnerable children during COVID-19, we will not be able to accommodate 
any babies or babies in strollers. 
6. After each grade group presentation, we have to sanitize the theatre, and parents must leave 
the theatre before the next grade group participates.   
Parents are requested to leave from the theatre's exit doors. The doors will then be closed.   
Parents need to enter from the glass doors next to the principal's office for the next session and 
sign in again if they have children in other grades.  
 
We ask our parents to please be patient and to support our efforts to keep our school 
communicate safe and healthy.  

http://www.ajyalfalah.sch.ae/
http://www.ajyalfalah.sch.ae/


 
 
 

 

+971 2 203 4500 / +971 2 2034501 www.ajyalfalah.sch.ae ajyalalfalah P. O. Box: 38222, New Al Falah City 

A Member of Bin Omeir Educational LLC 

 
The timings are:  
 
Sunday November 28th, 2021 
The KG 1 session will start at 9:00 to 10:00 a.m.   
Sanitizing will take place after 10:00 a.m. and parents must leave the theatre.  
 
The KG 2 session will take place from 11:00 a.m. to 12:00 p.m. 
Sanitizing will take place after 12:00 p.m. and parents must leave the theatre.  
 
The Grade 1 session will be from 1:00 p.m. to 2:00 p.m.  
Sanitizing will take place at 2:00 p.m. and parents must leave the theatre.  
 
Dismissal: KG Parents will be allowed to must fetch their KG children from their KG class teachers 
in their classrooms after each presentation. Parents must enter the KG Department entrance door 
towards the KG classrooms.  
 
Parents must always present their school passes to collect their children. 
 
Early dismissal for siblings in the Elementary, Middle, and Secondary sections will not be allowed 
on Sunday.   
 
Parents must inform the reception by 11:00 a.m. if their KG children (on Sunday) and 
their Elementary, Middle or High School children (on Monday) will not use bus transportation. 
  
Performances Monday Grade 2 to Grade 11  
Grade 2 performance will start at 8:30 a.m. to 9:15 a.m.  
Sanitizing will take place, and parents must leave the theatre.  
 
Grade 3 performance will start at 10:00 a.m. to 10:45 a.m.  
Sanitizing will take place, and parents must leave the theatre.  
 
Grade 4 performance will start at 11:30 a.m. to 12:15 p.m.  
Sanitizing will take place, and parents must leave the theatre.  
 
Grade 5 -11 performance will start at 1:00 -2:30 p.m.  
Parents will exit the theatre after the performance and will enter the school at the back of the 
gymnasium to fetch their children as per our usual procedure at 3:00 p.m.   
 
The reception staff will not be able to fetch children from their classrooms. Dismissal is at 3:00 
p.m.  
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Dismissal:  
The school buses will depart at 2:55 p.m.     
The Security guards will open Gates B and C at 3:00 p.m. for all parents with valid PCR test results 
and Green Al Hosn passes, to fetch their children at the gymnasium at 3:00 p.m.   
 
Please note: The National Day and Commemoration Day holidays will take place from December 
1st,  2021 to December 3rd, 2021. Classes will resume om December 5th, 2021 and students 
attendance is of vital importance until December 9th, 2021.  
 
We wish all our students, parents and staff a blessed 50th National Day and trust that they will 
have many memorable moments on this very special occasion.   
 
 
Yours sincerely, 

 
 
 
 Antoinette Brown  

Principal Director  
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 2021نوفمبر  28 التاريخ:

 2021-2022العام األكاديمي  / 11 تعميم رقم

 2021نوفمبر  29واالثنين  2021نوفمبر  28اليوم الوطني الخمسين األحد احتفاالت برنامج املوضوع: 

 الّسادة أولياء األمور الكرام، تحّية وبعد

 الذي سيقام في مسرح مدرستنا.  باليوم الوطني الخمسين يسعدنا دعوتكم لالحتفال 

لقيود   نظًرا  ذلك،  تطعيم  19كوفيد  ومع  في  ال  ونسبة  "  مدرستنا،طالب  داخل  االجتماعي  التباعد  املجموعة  فإن  فقاعات 

 حسب لوائح دائرة التعليم واملعرفة ودائرة الصحة.والتعقيم بين الجلسات أمر مهم للغاية  الصفية" 

في املسرح  الزمة  نتبع إجراءات التباعد االجتماعي الوسوف    فقط.   ولي أمروخمسين    مئةسيكون املسرح قادًرا على استيعاب  

 وارتداء الكمامات في جميع األوقات.

االنتهاء من  مرة أخرى بعد    هاسيرتدونو سيشارك طالبنا على املسرح في فقاعات أقسام الصف الخاصة بهم بدون الكمامات،  

 هم. سيتم استخدام قفازات اليد عند مشاركة امليكروفونات. أدائ

 لذلك، نطلب من أولياء أمورنا اتباع اإلجراءات واملواعيد الدقيقة لكل مجموعة صفية كما هو مذكور أدناه: 

 .ويحتاجون إلى االلتزام باملواعيد  ة من األبواب الزجاجية مباشرة على الجانب األيسر من مكتب املدير   أولياء األمور . سيدخل  1

لدخول    ريح املرور األخضر في تطبيق الحصنساعة وتص  96سلبي ملدة    PCRاختبار  . يجب على أولياء األمور إظهار نتائج  2

 املدرسة. 

 التقديمي في الوقت املخصص أدناه.  دخول املدرسة للعرض يمكن ألحد الوالدين فقط. 3

 قبل دخول املسرح. الخاصة بصفوف أطفالهم على قوائم   تسجيل الدخول  ولي األمر. يجب على  4

 . لسوء الحظ، نظًرا للسالمة، لن نتمكن من تقديم وجبات تقليدية مطبوخة كما في السابق. 5

 . أطفال أو أطفال في عربات األطفالقبال  نتمكن من است، لن 19كوفيد . نظًرا لسالمة األطفال املعرضين للخطر أثناء 6

مغادرة املسرح قبل مشاركة مجموعة    أولياء األمور على    املسرح ويجب  عقيم، يتعين علينا تلكل صفبعد كل عرض  .  6

  الصف التالي.
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 سيتم بعد ذلك إغالق األبواب. و من أبواب الخروج للمسرح.  أولياء األمور املغادرة يطلب من  

للجلسة التالية وتسجيل الدخول مرة أخرى إذا كان لديهم   ةعلى اآلباء الدخول من األبواب الزجاجية بجوار مكتب املدير يجب 

 أطفال في صفوف أخرى. 

 .مدرستنا األمن والسالمة داخل على  بالصبر ودعم جهودنا للحفاظ التحلي أولياء األمور  نطلب من 

 

 املواعيد هي: 

 عروض الروضة والصف األول  ،2021نوفمبر  28األحد 

 صباًحا.  10:00إلى  9:00من الفقرة األولى: عرض الروضة األولى  •

 صباًحا ويجب على اآلباء مغادرة املسرح.  10:00سيتم التعقيم بعد الساعة 

 ظهًرا.  12:00صباًحا حتى الساعة  11:00الروضة الثانية من الساعة : عرض ثانيةالفقرة ال •

 ظهًرا. ويجب على اآلباء مغادرة املسرح.  12:00يتم التعقيم بعد الساعة س

. حتى   1:00الصف األول من الساعة عرض : ثالثةالفقرة ال •
ً
 مساءً  2:00ظهرا

 مساًء. ويجب على اآلباء مغادرة املسرح.   2:00سيتم التعقيم في الساعة 

يجب عليكم التوجه لقسم  لطالب الروضة املغادرة بعد انتهاء العرض في حالة رغب ولي األمر بذلك سُيسمح  :املغادرة املبكرة

 االستقبال الروضة إلبالغ معلمة الصف. 

 يجب على أولياء األمور تقديم بطاقاتهم املدرسية في جميع األوقات الستالم أطفالهم. 

يجب على الوالدين  و   .نظرا أنه يوم دراس ي عادي  األقسام االبتدائية واملتوسطة والثانوية يوم األحد  في  باملغادرة املبكرةلن ُيسمح  

صباًحا إذا كان أطفالهم من رياض األطفال )يوم األحد( وأطفالهم في املدارس    11:00إبالغ مكتب االستقبال بحلول الساعة  

 . ولي االمر باصطحابهم بسيارة وليس بالحافلة اذا رغب االبتدائية واملتوسطة والثانوية )يوم االثنين( 
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 الصف الثاني إلى الصف الحادي عشر، عروض 2021نوفمبر  92 ثنين اال 

 صباًحا.  9:15صباًحا حتى  8:30من الفقرة األولى: عرض الصف الثاني  •

 . ويجب على اآلباء مغادرة املسرح التعقيم،سيتم  

 صباًحا. 10:45صباًحا حتى  10:00الثالث في الساعة الفقرة الثانية: عرض الصف  •

 سيتم التعقيم ، ويجب على اآلباء مغادرة املسرح. 

ابع من الساعة الفقرة الثالثة: عرض   •  ظهًرا.  12:15صباًحا حتى الساعة  11:30الصف الر

 ويجب على اآلباء مغادرة املسرح.  سيتم التعقيم ،

ابعة: عرض     املشاركين (   طالبال من الخامس الى الحادي عشر ) مجموعة فقط من    طالب الصفوفالفقرة الر

 مساًء.  2:30 - 1:00في الساعة 

الرياضية لجلب أطفالهم    الصالة  من بوابة  من املسرح بعد األداء وسيدخلون املدرسة    ولياء األمور سيخرج األ 

ا إلجراءاتنا املعتادة في الساعة 
ً

 مساًء.  3:00وفق

 مساًء. 3:00الساعة خروج الطالب في   من فصولهم الدراسية. طالب لن يتمكن موظفو االستقبال من إحضار ال

 : خروج الطالب

 .مساءً  2:55ستغادر الحافالت املدرسية الساعة 

البوابتين   صالحة    PCRمساًء. لجميع اآلباء واألمهات الذين لديهم نتائج اختبار    3:00الساعة    في  Cو    Bسيفتح حراس األمن 

 مساًء. 3:00صالة األلعاب الرياضية في الساعة   م منإلحضار أطفاله  ،الحصناملرور األخضر على تطبيق  و 

ستأنف الفصول  ت. و 2021ديسمبر  3إلى  2021ديسمبر  1الشهيد من  إجازات العيد الوطني ويوم كون : ستيرجى مالحظة ما يلي

 .2021ديسمبر  9حتى  وسيكون حضور الطالب ذا أهمية 2021الدراسية في الخامس من ديسمبر 

ا 50عيًدا وطنًيا نتمنى لجميع طالبنا وأولياء أمورنا وموظفينا 
ً
نس ى   مبارك

ُ
ونثق في أنهم سيحظون بالعديد من اللحظات التي ال ت

 في هذه املناسبة الخاصة جًدا. 

 ،  مع فائق االحترام والتقدير 

 أنطوانيت براون 

 ة مديرة  املدرس
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