Date: August 25th, 2020
Circular 02/ AY 2020-2021
Subject: Important notice: School visits, COVID-19 Test Results, online payments, and buses
Dear Parents,
I write to inform you of the regulations that were put in place to safeguard our staff and students
and to minimizing the spread of the COVID-19 virus:
•
•
•

Parents are requested to pay the school fees online.
Bank details are available on the school’s website https://www.ajyalfalah.sch.ae/
From Sunday, August 30th onwards, parents will only be allowed to visit the school
when they have made an appointment with the person they wish to meet with.
• Upon entering the school, all parents and visitors must show their Negative COVID19 test results to the security guard or staff member on duty to enter.
• The school’s management will arrange virtual meetings to avoid the spread of the
virus.
• All appointments made with the school staff or administration MUST
be confirmed with the school’s management before entering.
• Parents of students in KG –Grade 5 can pay their children’s packed lunches through
the school’s cafeteria KEITA online https://keita.ae/moms/ using your log in details
and passwords or call Ms. Caroline @ 0555893186 to place orders.
• Our school uniform can be ordered online.
• Parents can contact Ms. Johanna at 0503397675 from Aquarius, for more
information, and to schedule appointments.
• All new student registration can be dealt with online.
• Please contact Ms. Lamya Merherby through email communication
at registrar@ajyalfalah.sch.ae or call her at 0525546534 or 022034525 for more
information on your child’s registration.
• The school’s timings will be from 7:45 a.m. to 13:00.
• The National Anthem will be adhered to at 8:00 a.m. daily and will be played inside
the classes.
The first day of school
ONLY ONE KG parent will be allowed to enter the KG Section.
ALL PARENTS Must show their COVID-19 test results before entering.) Covid-19 tests must be
valid for 72 hours).
ALL PARENTS Must follow the safety protocol: WEAR MASKS, KEEP TO SOCIAL DISTANCING
NO AFTER SCHOOL SUPERVISION: Due to safety regulations during COVID -19, all parents
have to fetch their children at 13:15 at the latest daily.
All Grade 1-5 students will be accompanied by the Task Force teams and parents will not be
allowed to enter the school.
All Grade 6-10 students will be studying at home according to ADEK regulation until further
notice.
These procedures have directives from ADEK and should be followed at all times.

School Transportation (Buses):
Due to the government’s new regulations on school buses that we received today; the school
buses will only be operational on September 7th, 2020. Parents who registered their children
before July 27th, 2020 will be informed by Mr. Ahmed Al Qadi. Parents can contact Mr.
Ahmed at 0507822251 or email him at ahmed.alqadi@ajyalfalah.sch.ae
We trust that our parents will understand that we have their children’s best interests at heart
and will follow our entry procedures and those of the government on safety during the
COVID -19 pandemic.

تعميم 02
املوضوع :هام :املواصالت  ،الزيارات املدرسية  ،نتائج اختبار COVID-19و تسديد الرسوم الدراسية عبر
اإلنترنت
أولياء األمور الكرام،

نكتب إلبالغكم باللوائح التي وضعناها لحماية موظفينا وطالبنا والحد من فرص انتشار فيروس :COVID-19
•

دفع الرسوم املدرسية عبر اإلنترنت ( التفاصيل املصرفية متوفرة على موقع املدرسة

https://www.ajyalfalah.sch.ae
ً
•ا ً
فصاعدا  ،لن ُيسمح ألولياء األمور بزيارة املدرسة بدون موعد مسبق مع الشخص
عتبارا من يوم األحد  30أغسطس
املعني.
• يجب إظهار نتيجة فحص سلبية لفايروس كورونا لتسهيل دخولكم للمدرسة
• سترتب إدارة املدرسة اجتماعات افتراضية لتجنب انتشار الفيروس.
• يجب تأكيد جميع املواعيد قبل الدخول.
• يمكن ألولياء أمور الطالب في مرحلة الروضة  -الصف الخامس دفع وجبات غداء أبنائهم من خالل مقصف املدرسة
 KEITAعبر اإلنترنت  /https://keita.ae/momsباستخدام تفاصيل تسجيل الدخول وكلمات املرور أو االتصال
بالسيدة كارولين على الرقم .0555893186
• يمكن طلب الزي املدرس ي عبر اإلنترنت حيث يمكن للوالدين االتصال بالسيدة جوانا على  0503397675ملزيد من
املعلومات ولجدولة املواعيد.
• يمكن التعامل مع جميع تسجيالت الطالب الجدد عبر اإلنترنت ،ألمور متعلقة بالتسجيل الرجاء االتصال بالسيدة
مليا مرعبي على الرقم  0525546534 / 022034525أو من خالل التواصل عبر البريد اإللكتروني على
. registrar@ajyalfalah.sch.ae
ً
صباحا حتى .13:00
• أوقات املدرسة من 7:45
ً
ً
صباحا داخل الصفوف.
• سيتم االلتزام بالنشيد الوطني يوميا عند الساعة 8:00
اليوم األول في املدرسة:
لن ُيسمح إال لولي أمرواحد فقط يحمل نتيجة سلبية الختبار كورونا بدخول املدرسة (يجب اال تتجاوزمدة الفحص
 72ساعة)
على جميع أولياء األمور اتباع بروتوكول السالمة :ارتداء األقنعة ،واملحافظة على التباعد االجتماعي.
ال يوجد اشراف بعد ساعات الدوام املدرس ي؛ لذا يتعين على جميع الطالب مغادرة املدرسة بموعد أقصاه ً 13:15.
نظرا
لقواعد السالمة أثناء .COVID -19
لن يسمح ألولياء أمور طالب الصف األول وما فوق بمصاحبة أينائهم الى صفوفهم.

وفقا للوائح دائرة التعليم و املعرفة جميع طالب الصف السادس و ما فوق سيدرسون عن بعد حتى إشعار آخر.
هذه اإلجراءات لها توجيهات من دائرة التعليم واملعرفة ويجب اتباعها في جميع األوقات.
النقل املدرس ي (الحافالت):
ً
نظرا للوائح الحكومية الجديدة بشأن الحافالت املدرسية التي تلقيناها اليوم  ،نحيطك علما بأنه سيتم تفعيل خدمة
الحافالت املدرسية في  7سبتمبر  .2020حيث سيقوم السيد أحمد القاض ي بالتواصل مع أولياء األمور الذين سجلوا
أبنائهم قبل  27يوليو  2020كما يمكنكم التواصل معه على الرقم  0507822251أو مراسلته عبر البريد اإللكتروني
ahmed.alqadi@ajyalfalah.sch.ae
نثق بتفهمكم وحرصكم على اتباع االجراءات الخاصة لدخول املدرسة.
تفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،
أنطوانيت براون
مديرة املدرسة

