Date: December 20th, 2021
Circular No:13 / AY 2021-2022
Subject: Board of Trustees Election
Dear Parents,
I write to thank you for your continuous positive contribution towards or initiates at Ajyal
International School Al Falah.
We are in the final process of Electing parents as members of the Board of Trustees and appreciate
your nominations a few weeks ago.
At Ajyal Al Falah, we value our parents’ voices to enhance our school and academic future and
provide you now with an opportunity to elect any one of the parents (male and or female) that
you feel strongly about to serve on the Board of Trustees with the school’s owners and other
members of our school community.
Your vote is important to us and we appreciate your time.
Please use the Google link below to indicate your parent code and cast your vote for the member
(parent) you strongly believe will benefit the school on the Board of Governors.
https://forms.gle/64t719MEw4H2CkiNA
Only one parent per household may cast their vote.
The mother’s committee will support the school and will confirm the validity of the process and
all parents will be informed of the outcome of the election.
Thank you for your cooperation and support.

Yours sincerely,

Antoinette Brown
Principal Director
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التاريخ 20 :ديسمبر2021
تعميم رقم  /13العام األكاديمي 2021-2022
املوضوع :انتخاب مجلس األمناء
ّ
السادة أولياء األمور الكرامّ ،
تحية وبعد
أكتب إليكم ألشكركم على مساهمتكم اإليجابية املستمرة تجاه املبادرات في مدرسة أجيال الدولية الفالح.
نحن في املرحلة النهائية النتخاب أولياء األمور كأعضاء في مجلس األمناء ونقدرترشيحاتكم قبل بضعة أسابيع.
في أجيال الفالح ،نقدر أصوات أولياء األمور لتعزيز مستقبلنا املدرس ي واألكاديمي ونوفر لك اآلن فرصة النتخاب أي من أولياء
األمور (أباء أو أمهات) الذي يمكنه أن يمثل أولياء األمور في مجلس األمناء مع مجلس االدارة ومالكي املدرسة واألعضاء
اآلخرين في مجتمع مدرستنا.
تصويتك مهم بالنسبة لنا ونحن نقدروقتك.
يرجى استخدام رابط  Googleأدناه لإلشارة إلى رمز ولي األمر واإلدالء بصوتك لولي األمر الذي تعتقد بشدة أنه سيفيد
املدرسة في مجلس األمناء.
https://forms.gle/64t719MEw4H2CkiNA
يحق لولي أمرواحد من كل أسرة اإلدالء بصوته.
ستدعم لجنة مجلس أمهات املدرسة وستشرف على عملية االنتخابات وسيتم إبالغ جميع أولياء األمور بنتيجة االنتخابات.
أشكركم على تعاونكم ودعمكم.
مع فائق االحترام والتقدير،
أنطوانيت براون
مديرة املدرسة
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