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 Date: January 3, 2021  

Circular No:3 Pre-KG Department  / AY 2021-2022 
Subject: Pre-KG  (Nursery) Second Term 2022 _ 

 
Dear Pre-KG 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. 

AS per ADEK decision, please note that there is no change regarding the nurseries’ learning model, 
and teaching face-to-face will continue the same according to the approved preventive 
measures which previously announced.  
 
Therefore, our little Pre-KG student must be present at the school physically starting from 
tomorrow, January 4th, 2022. Our teachers will directly communicate with their students’ parents 
and share their timetable and more information. Please note that this regulation does not apply 
for any other K-11 grades.  
The school timings for the nursery will be from Monday to Thursday from 8:00 a.m. to 13:00.  
The school buses will leave at 12:50.  
On Fridays the nursery will close at 12:00 and buses will leave at 11:50 a.m.  
  
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.  

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. 

We look forward to welcoming our little ones to the Nursery section tomorrow.   
 
Yours sincerely, 

 
 
 Antoinette Brown  

Principal Director  
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 2022يناير 3  التاريخ: 

 2022-2021العام األكاديمي  / مرحلة ماقبل الروضة  3 تعميم رقم

 ( حضانة)ال ما قبل الروضةلطالب  2022الفصل الثاني املوضوع: 

 الكرام، تحّية وبعد طالب مرحلة ما قبل الّروضة الّسادة أولياء أمور 

 استمتعتم بإجازة شتوية آمنة وممتعة مع أطفالكم وعائالتكم.  نتمنى أنكم

 من يوم السبت  
ً
، 2022يناير    1وفقا للتغييرات األخيرة التي أعلنت عنها حكومة اإلمارات العربية املتحدة بخصوص تغيير أيام اإلجازة األسبوعية بداية

 زمنًيا جديًدا يتماش ى مع الحك
ً

ومة الفيدرالية. حيث سيحضر الطالب الى املدرسة من اًلثنين إلى الخميس دوام سيجعل جميع املدارس تعتمد جدوًل

 السبت واألحد.يومي يوم الجمعة. ستكون عطلة نهاية األسبوع للطالب  ونصفكامل، 

كما    وسيستمر التدريس وجًها لوجه  ،الحضاناتأنه ال يوجد تغيير فيما يتعلق بنموذج التعلم في  يرجى مالحظة    واملعرفة،وفًقا لقرار دائرة التعليم  

 هو وفًقا لإلجراءات الوقائية املعتمدة والتي تم اإلعالن عنها مسبًقا.

. سيتواصل مدرسونا مباشرة مع أولياء 2022يناير   4مرحلة ما قبل الروضة في املدرسة فعلًيا بدًءا من يوم الغد،  جميع طالبلذلك، يجب أن يكون  

خرى من رياض األطفال وحتى األ   الفصول ًل تنطبق على    التعديل  اأمور الطالب ويشاركون جدولهم الزمني واملزيد من املعلومات. يرجى مالحظة أن هذ

 .11الصف 

 بعد الظهر. 1:00ساعة صباًحا حتى  8:00درسة في الحضانة من اًلثنين إلى الخميس من الساعة مواعيد امل

 .  بعد الظهر 12:50 الساعة ستغادر حافالت املدرسة 

 صباحا.  11:50وتغادر الحافالت الساعة  12:00يوم الجمعة تغلق الحضانة الساعة 

 خضر على تطبيق الحصن واتباع جميع اإلجراءات االحترازية. األ تصريح املرور يجب أن يكون لدى أولياء األمور الذين يزورون املدرسة 

األقنعة   ارتداء   ،
ً
خاصة السالمة  بلوائح  االلتزام  والطالب  واملوظفين  األمور  أولياء  من  وتفادي    واحترامُيطلب  االجتماعي  التباعد  مسافة 

 .  التجمعات قدر اإلمكان

أو مساعدة مديرة املدرسة    Reception@ajyalfalah.sch.aeقسم اًلستقبال على    وموظفيفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل مع اإلدارة  

 .  nurse.female@ajyalfalah.sch.aeأو مع عيادة املدرسة على  samira.youssfi@ajyalfalah.sch.aeعلى 

 يرجى الحفاظ على صحتك وسالمتك وسالمة عائلتك واآلخرين في مجتمعك.   

 .إلى الترحيب بأطفالنا الصغار في قسم الحضانة غًدانتطلع 

 ، مع فائق اًلحترام والتقدير 

 أنطوانيت براون 

 ةمديرة  املدرس
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