Date: November 1st, 2021
Circular No:7 / AY 2021-2022
Subject: School's Board of Governors Parent election 2021-22_
Dear Parents,
I am sure you know of our school's current successful mothers' council that meets once a term
and supports the school's management with events, school uniform quality assurance, and other
day-to-day discussions.
To fulfil our school's future academic expectations in line with the U.A.E. 2030 vision, we invite
our students' fathers to be involved in Ajyal Al Falah's decision-making processes. We kindly
would appreciate that if they make themselves available to serve on the Board of Governors with
the school's owners and Chairman.
The nominated members will be shortlisted, and parents will be requested to elect four
members to serve on the Board of Governors.
The elected members will be invited to the Board meetings that will take place once every three
months upon request of the Chairman.
Nominations are now open until November 7th, 2021.
Please complete the form below by nominating one of our student's fathers willing to serve on
the Board of Governors.
Full name and family
name of the nominee

Email address of the
nominee

Mobile number

Occupation

Our students' fathers' opinions are important to us, and we appreciate their support and
cooperation.
Yours sincerely,

Antoinette Brown
Principal Director
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التاريخ1 :نوفمبر 2021
تعميم رقم  /7العام األكاديمي 2021-2022
املوضوع :مجلس أولياء أمور أجيال الفالح 22-2021
ّ
السادة أولياء األمور الكرامّ ،
تحية وبعد
السابق في مدرستنا ،حيث كان يجتمع مرة واحدة في الفصل ّ
كلنا ثقة من أنكم على علم بمجلس األمهات ّ
الدراس ي وكان يعمل
ً
جنبا إلى جنب على دعم إدارة املدرسة  ،من خالل النشاطات املدرسية ،وجلسات الحوار واملناقشة حول مواضيع عدة أخرى
ّ
تصب في ّ
الصالح العام للطالب واملدرسة .
ومن أجل تحقيق التوقعات األكاديمية املستقبلية ملدرستنا بما يتماش ى مع سياسة دولة اإلما ات العربية ّ
املتحدة ،ورؤية 2030
ر
ندعو أولياء األمور الكرام  ،األباء  ،للمشاركة في عملية صنع القرار في أجيال الفالح .سنثمن مشاركتكم للعمل في مجلس
اإلدارة مع مالكي املدرسة ورئيسها.
سيتم اختيار األعضاء املرشحينُ ،
وسيطلب من أولياء األمور انتخاب أربعة أعضاء للعمل في مجلس املحافظين.
باإلضافة الى ّأنه سيتم دعوة األعضاء املنتخبين إلى اجتماعات مجلس اإلدارة والتي ستعقد مرة كل ثالثة أشهر ً
بناء على طلب
الرئيس.
ّ
باب الترشح مفتوح من اليوم حتى  7نوفمبر.2021
يرجى إكمال النموذج أدناه لترشيح أحد آباء طالبنا ّ
الراغبين للعمل في مجلس اإلدارة.
اسم املرشح الثالثي

رقم الهاتف املحمول

البريد اإللكتروني

الوظيفة

آراء آباء طالبنا مهمة بالنسبة لنا ،ونحن نقدر دعمهم وتعاونهم.
تفضلوا بقبول فائق االحترام،

أنطوانيت براون
مديرة املدرسة
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