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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   Leila Abdrahman 
at Well.being@ajyalfalah.sch.ae 
. 
 

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

 
Yours sincerely, 

 
 
 
 Antoinette Brown  

Principal Director  
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 2022فبراير  14 التاريخ:

 2021-2022العام األكاديمي  / 19 تعميم رقم

 املوضوع: زيارة  لجنة ارتقاء -دائرة التعلم واملعرفة، املبادرات املدرسية  للفصل الثاني  

 

 الّسادة أولياء األمور الكرام، تحّية وبعد

 .2023-2022للفترة  من قبل دائرة الّتعليم واملعرفةة جريبيّ من املدارس التّ اإلعالن عن اختيار مدرستنا كواحدة ٍيسعدنا 

 الفريق  سيييييي وم  
 
عليم واملعرفة   –من لجنة ارتقاء   فتيشت

 
فبرالر   15راسيييييية لوم ال ال اء طالبنا في فصيييييولدم الّد  بزيارةدائرة الت

 . مساء   4:00- 3:30اعة فريق ال يادة في الّس  م ابلة. و بعد الظدر 3:00اعة الّس  حّتىا صباح   8:00اعة من الّس   2022

وسيتوفر   أوكليتحت إشيرا  معلمة اللةة اإلنجلزيلة، السييدة سيارة    ةسننشرنر ينةيفة مدرسني  نحن متحمسيون إلبالككم بنننا 

 السيدة سارة فرصّ 
ّ
 إلعدادلة ب في املدرسة اا للطال

ّ
ا نوية ليكونوا صحفيزن ومصورين ومحررين للصحيفةوال ا   .قريب 

 يد بول هالز، منسق الصّ ل وم الّس 
ّ
ب  Bee  Spellingاالمالء   مسابقةابع، بتنظيم الجولة األولى من  الرّ  ف

ّ
 والصّ    KG 2 لطال

ّ
 ف

   .2والجولة  1الجولة ، ومواعيد ساب ة املباإلجراءات الخاصة ب كم. سيتم إبالكاألول إلى الخامس

املكتبة )السييييدة ميسييياء دهم  سيييتولت   م سيييتطلقلذلك ،  ،   Lexileنحن نركز على تحسيييزن طالقة ال راءة لطالبنا ومسيييتويات  

و  من  األول إلى ّف نشييييجع طالب الصييييّ  نحن .بجوائز مذهلة  " Bookworm تحدي القراءة "مسننننابقة  جو آن ألويتا(   والسيييييدة

 . الحرة واملوجهعلى ال راءة  الخامس  بشكل خاص 

 الةادي  رنننننر،  "تبي"ك  ، تم توفزر تطبيقبالنسييييييبة لل راءة العر ية
 
ع الية لصّ الصننننن 

 
وضنننننة الث الب من الر 

 
ون ق بنن   لجميع الط

 
ّ
    ةة العر ية قدر اإلمكان.طالبنا سيواصلون ال راءة بالل

 
ّ
 للطالب الصييييييييّ   اهب  مرننننننننروع املو تنظيم  ب،  األجنبيةةة ت وم السيييييييييدة أمل با ، منسيييييييي ة الل

ّ
  ف

ّ
الث إلى الحادي عشيييييييير، حيث ال 

 سيتم تطوير املدارات األك
ّ
  الب. وسو  ن دم املزيد من املعلومات حول املشروع في تعميمنا ال ادم.ادلمية واإلبداعية للط

عليم واملعرفنة اسننننننننننننت ننا
 
   عليميية واملرحية التّ حالت التّ للميدارس، وسيييييييييييييو  نبلةكم بيالرّ   لكسننننننننننننبوحالت لصّ  الر    فقررت دائرة الت

    لطالبنا في األشدر امل بلة.لدا نخطط 
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 دم أطفالدم )التعميم  خالل األسيييييييبوعزن امل بلزن، ملناقشييييييية التّ   جدولة االجتما ات مع املعلميننرجو من جميع أولياء األمور  

18 .) 

أو مكتب    samira.youssfi@ajyalfalah.sch.ae  بمسيييييييياعدة املدلرة  على    تصييييييييالاال  مسييييييييياسيييييييية الباب املفتو  ونود منك  نعتمد

 قد تحتاج إليه. للةصول  لّ أي د م  reception@ajyalfalah.sch.ae على  االست بال

 ييييييييييجل   مسييييييييييتول ؛ و بكوفيد  ألي حاالت متعل ة    0527382709  ى  تصييييييييييال باملمر يييييييييية عللمكنك اال
ّ
 ييييييييييجيل تإلعادة  قسييييييييييم الت

ب، أوحجز م عد  لدم 
ّ
   .registrar@ajyalfalah.sch.ae الطال

الب أجيييال الفال  الحيياليزن األولوييية  تكون 
ّ
 عنييدمييا لتعلق األمر للط

 
. لرجى جييدد  قبييل أن ن يييييييييييييجييل أي طالبسننننننننننننجيننل،  بننا ننادة ال 

الب  االستفادة من هذه الفرصة إلعادة ت جيل 
ّ
   .2023-2022 لعام الّدراس   ل الط

بييييييي االتصيييييييييييييييييييال  لييييرجييييى  اجييييتييييمييييييياصييييي وعييييييياطييييفيييي ،  االجييييتييييمييييييياعيييييييييييية  ألي دعييييم  الييييرحييييميييين  السيييييييييييييييييّ األخصيييييييييييييييييييائيييييييييييية  عييييبيييييييد  ليييييييييلييييى   عييييلييييى ييييييييدة 

 Well.being@ajyalfalah.sch.ae. 

 

 م طالبنا ورفاهيتهم ود مهم هو أولوي نا القصوى. لن تقد  

 ،   دلرمع فائق االحترام والتّ  

 

 أنطوانيت براون 

 ة مدلرة  املدرس
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