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 Date:  January 8th, 2022  

Circular No:4 Pre-KG Department  / AY 2021-2022 
Subject: Safety of Pre-KG students: Distance Learning  

 
Dear Pre-KG parents,  
 
To keep our little Pre-KG students safe, help stop the spread of the COVID virus variant Omicron, 

and avoid close contact with other students, we have decided to change the teaching mode of our 

little Pre-KG students to complete distance learning until further notice.  

The Pre-KG classroom teachers will communicate with parents to discuss the procedure and 

timings. Please ensure that your children have access to electronic devices and support at home 

to log on.     

I trust that you will be satisfied with our decision and your family will reduce and limit social 

interactions with others as much as possible and keep to the safety regulations of washing hands 

and wearing masks.  

Do not hesitate to contact our below-listed administration team if you have any questions or 

concerns:  

Reception at reception@ajyalfalah.sch.ae or at 022034500  

P.A. to the Principal at  samira.youssfi@ajyalfalah.sch.ae; School mobile number 0509348932 

The school clinic at nurse.female@ajyalfalah.sch.ae  or at 0527382709 

Your child safety is our priority.  

Please keep safe.  

 
Yours sincerely, 

 
 
 
 
 Antoinette Brown  

Principal Director  
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 2022يناير  8 التاريخ:

 2022-2021العام األكاديمي  /الحضانة(  ) الروضة  لما قب  مرحلة  4 تعميم رقم

 سالمة طالب مرحلة ما قبل الروضة: التعلم عن بعداملوضوع: 

 الكرام، تحّية وبعد وضة طالب مرحلة ما قبل الرّ  مور أالّسادة أولياء  

املتغير  كوفيد  انتشار فيروس    وللحد من    الروضة،للحفاظ على سالمة طالبنا الصغار في مرحلة ما قبل  و  في ظل الوضع الراهن  

Omicron   طالب مرحلة ما قبل الروضة الصغار  تحويل نظام دراسة  قررنا  خرين ،  ، وتجنب االتصال الوثيق مع الطالب ال

 عار آخر.إشحتى ،  التعلم عن بعد لنموذجلدينا 

لديهم إمكانية الوصول    مكلا فط مع أولياء األمور ملناقشة اإلجراءات واملواعيد. يرجى التأكد من أن أصف  ال  لمة عتواصل متس

 رونية والدعم في املنزل لتسجيل الدخول. إلى األجهزة اإللكت

أسرتك   وأن  راضًيا عن قرارنا  ستكون  أنك  ثقة من  التأنا على  اإلمكان    عاتجمستقلل وتحد من  الخرين قدر  وستلتزم  مع 

 بقواعد السالمة الخاصة بغسل اليدين وارتداء األقنعة. 

 : في حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل مع اإلدارة 

 .  022034500على  أو  reception@ajyalfalah.sch.ae    علىاالستقبال قسم 

  .0509348932؛ رقم الجوال للمدرسة        sfi@ajyalfalah.sch.aesamira.yous    املدرسة مديرة مساعدة  

 .0527382709او على   nurse.female@ajyalfalah.sch.ae    عيادة املدرسة

 أولوياتنا دائًما. رأس وسالمتهم على مستظل صحة أطفالك

 على سالمتك.وا حافظ ممن فضلك

 

 ،  مع فائق االحترام والتقدير 

 أنطوانيت براون 

 ة مديرة  املدرس
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