Date: February 14th, 2022
Circular No: 19 / AY 2021-2022
Subject: ADEK Irtiqaa visit, and other school initiatives_
Dear Parents,
We are very proud to announce that our school has been chosen as one of ADEK's pilot schools
for 2022-23.
The ADEC Irtiqaa inspection team will be visiting our students in their classrooms on Tuesday,
February 15th, 2022 for an inspection from 8:00 a.m. to 3:00 p.m. Discussion with the leadership
team will be from 3:30 -4:00 p.m.
We are excited to inform you that we will be publishing a School Newspaper under the guidance
of our English Language Arts Teacher, Ms Sarah O' Kelly. Ms Sarah will provide opportunities for
students in the Middle and High School to be journalists, photographers and editors of the
Newspaper that will see the first light soon.
Mr. Paul Hayes, our Grade 4 Coordinator, is organizing the initial round of the Spelling Bee
competition for KG 2 and Grade 1-5 students. Parents will be informed of the procedure and policy
for the Spelling Bee competition Round 1 and Round 2 after the initial round.
We are focussing on improving our students' reading fluency and Lexile levels, therefore, the
library staff ( Ms Joe-Ann Alueta and Ms Maysa Dahmash) will be launching the "Bookworm of the
Month '' competition with amazing prizes. We encourage our Grade 1-5 students to read as much
as they can as many times as they can.
For Arabic reading we purchased the "Kutubee" readers, and trust that our students will continue
reading in Arabic as much as they can.
Ms Amal Baz, our Foreign Language Coordinator, is organizing the Gifted and Talented project for
students in Grade 3-11, where students' academic and creative skills will be developed. We will
provide more information about the project in our next circular.
Excursions to EXPO are now open again for schools, and we will inform you of the educational and
fun trips that we plan for our K-11 students in the coming months.
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We trust that our parents will ensure that they schedule meetings with teachers during the next
couple of weeks, to discuss their children's progress ( Refer to Circular 18).
We have an open door policy and would like you to contact the PA to the
principal; samira.youssfi@ajyalfalah.sch.ae or
the
reception
desk
at reception@ajyalfalah.sch.ae for any support you might need.
Alternatively, you may call the nurse at 052 738 2709 for any COVID-related cases; and the
registrar for re-enrolment at registrar@ajyalfalah.sch.ae.
Our current parents will receive priority when it comes to re-registration, before we register any
new students. Please make use of this opportunity to re-register your children for 2022-23.
For any social-emotional support, please contact our Counsellor Ms
at Well.being@ajyalfalah.sch.ae
.

Leila Abdrahman

Al Ajyal Al Falah our students' progress, well-being and support is our top priority.
Yours sincerely,

Antoinette Brown
Principal Director

A Member of Bin Omeir Educational LLC
+971 2 203 4500 / +971 2 2034501

www.ajyalfalah.sch.ae

ajyalalfalah

P. O. Box: 38222, New Al Falah City

التاريخ 14 :فبراير2022
تعميم رقم  / 19العام األكاديمي 2021-2022
املوضوع :زيارة لجنة ارتقاء -دائرة التعلم واملعرفة ،املبادرات املدرسية للفصل الثاني
ّ
السادة أولياء األمور الكرامّ ،
تحية وبعد
جريبية من قبل دائرة ّ
يسعدنا اإلعالن عن اختيار مدرستنا كواحدة ٍمن املدارس ّ
الت ّ
التعليم واملعرفة للفترة .2023-2022
سي ييي وم فريق التفتيش من لجنة ارتقاء – دائرة التعليم واملعرفة بزيارة طالبنا في فصي ييولدم ّ
الدراسي ييية لوم ال ال اء  15فبرالر
الساعة  8:00صباحا ّ
الساعة  3:00بعد الظدر .وم ابلة فريق ال يادة في ّ
حتى ّ
 2022من ّ
الساعة  4:00- 3:30مساء.
نحن متحمسيون إلبالككم بنننا سننشرنرينةيفة مدرسنية تحت إشيرا معلمة اللةة اإلنجلزيلة ،السييدة سيارة أوكلي وسيتوفر
ّ
ّ
السيدة سارة ّ
فرصا للطالب في املدرسة اإلعدادلة وال انوية ليكونوا صحفيزن ومصورين ومحررين للصحيفة قريبا.
ّ
ّ ّ
ّ ّ
ل وم ّ
ف ّ
والصف
الرابع ،بتنظيم الجولة األولى من مسابقة االمالء  Spelling Beeلطالب KG 2
السيد بول هالز ،منسق الص
األول إلى الخامس .سيتم إبالككم باإلجراءات الخاصة باملساب ة  ،ومواعيد الجولة  1والجولة .2
نحن نركز على تحس ييزن طالقة ال راءة لطالبنا ومس ييتويات  ، Lexileلذلك  ،س ييتطلق مس ييتولت املكتبة (الس يييدة ميس يياء دهم
والس يييدة جو آن ألويتا) مس ننابقة تحدي القراءة " " Bookwormبجوائزمذهلة .نحن نش ييجع طالب ال ّ
ص ي ّفو من األول إلى
الخامس بشكل خاص على ال راءة الحرة واملوجه.
بالنس ي ييبة لل راءة العر ية ،تم توفزر تطبيق "كتبي" لجميع الطالب من الروضن ننة الثالية لصّ الص ن نع الةادي رن ننر ،ون ق بنن
ّ
طالبنا سيواصلون ال راءة باللةة العر ية قدر اإلمكان.
ّ
ّ ّ ّ
صي ي يف ال الث إلى الحادي عشي ي يير ،حيث
ت وم السي ي يييدة أمل با  ،منسي ي ي ة اللةة األجنبية ،بتنظيم مرن ن ننروع املواهب للطالب ال
ّ
سيتم تطوير املدارات األكادلمية واإلبداعية للطالب .وسو ن دم املزيد من املعلومات حول املشروع في تعميمنا ال ادم.
التعليميية واملرحية ّ
يالرحالت ّ
قررت دائرة التعليم واملعرفنة اس ن ن ن ننت نناف الرحالت لصّ لكس ن ن ن ننبو للميدارس ،وس ي ي ي ييو نبلةكم ب ّ
الت
نخطط لدا لطالبنا في األشدر امل بلة.
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نرجو من جميع أولياء األمور جدولة االجتما ات مع املعلمين خالل األس ي ييبوعزن امل بلزن ،ملناقش ي يية ّ
الت دم أطفالدم (التعميم
.)18
نعتمد سي ي ييياسي ي يية الباب املفتو ونود منكم االتصي ي ييال بمسي ي يياعدة املدلرة على  samira.youssfi@ajyalfalah.sch.aeأو مكتب
االست بال على  reception@ajyalfalah.sch.aeللةصول لّ أي د م قد تحتاج إليه.
ّ
لمكنك االتص ي ي ييال باملمر ي ي يية على  0527382709ألي حاالت متعل ة بكوفيد ؛ و مس ي ي ييتول قس ي ي ييم الت ي ي ييجل إلعادة ت ي ي ييجيل
ّ
الطالب ،أوحجز م عد لدم .registrar@ajyalfalah.sch.ae
ّ
تكون األولوييية للطالب أجيييال الفال الحيياليزن عنييدمييا لتعلق األمر بننا ننادة ال س ن ن ن ننجيننل ،قبييل أن ن ي ي ي يجييل أي طالب جييدد .لرجى
ّ
الطالب للعام ّ
الدراس .2023-2022
االستفادة من هذه الفرصة إلعادة ت جيل
ألي دع ييم اجي يت يم ي يياص ييي وع ي يياطي يفي ي  ،ل ييرج ييى االتص ي ي ي ي ي ييال ب ي ياألخص ي ي ي ي ي ييائ يي ي يية االجي يت يم ي يياع يي ي يية ال ّسي ي ي ي ي يي ي ييدة لي ييي يل ييى ع يب ي ييد ال ييرحي يم يين عي يل ييى
.Well.being@ajyalfalah.sch.ae
لن تقدم طالبنا ورفاهيتهم ود مهم هو أولوي نا القصوى.
مع فائق االحترام ّ
والت دلر،

أنطوانيت براون
مدلرة املدرسة
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