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 Date:  January 19th, 2022  

Circular No:16  / AY 2021-2022 
Subject: Teaching model; the way forward Term 2  

 
Dear Parents,  
 
I write to update you on the way forward for Term 2. 
 
 
ADEK, and Abu Dhabi Emergency, Crisis and Disasters Committee have decided that 
a staggered physical return to school will come into effect as follows:   
 
 
All KG 1-5 students must attend face-to-face teaching and learning from January 24, 2022, to 
January 28, 2022.  
 
Grade 6-9 students will be taught through distance learning.   
 
ADEK allowed parents with children in K-5 to choose their children's teaching mode from January 
24th to January 28th, 2022, for the week.  
 
Please inform the school of your choice for the week by clicking on the 24h link below, 
and complete the online form no later than Thursday at 8:00 p.m. The link will close after 8:00 
p.m., and the system will accept no further submissions.  
 
https://forms.gle/96JLPXnQ7wMZhFVR9 
 
 
All Grade 10 and 11 students must attend school face-to-face from January 24th, 
2022, due to their upcoming internal examinations and preparation for the College 
Board examinations later in the academic year, unless there is a COVID-19 medical reason 
reported to the nurse for them not to attend.  
 
Please note:    
As for the week, starting on January 31st to February 4th, 2022, all students are requested to 
attend school face-to-face (except the PoD students with severe medical reasons.)  
 
The school will then follow the health and safety procedures as per the first term, and where all 
students have to attend the school for face-to-face teaching and learning unless COVID-19 cases 
are reported.  
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Parents must adhere to the government's regulations on 96h PCR testing results for their 
children in K-5 and (Grade 10-11) upon entering the school on January 24th, 2022.  
 
Parents that would like to enter the school must have valid 96h PCR test results and a green 
status on the Al Hosn application.  
 
Therefore, considering the students' loss of learning during distance learning, their mental 
health and well-being needs, the problems parents face to support their children online, and the 
quality of teaching and learning, Ajyal Al Falah will continue with our educational preparations 
and precautionary safety measure to deliver face-to-face teaching that will benefit our K-11 
students' learning.  
 
The health and safety of our school community remain our priority, and therefore, we will 
continue seeking to protect students from COVID-19 follow the government's regulations and 
precautionary measures.  
 
Thank you for your trust in our school and for investing in quality teaching and learning by 
sending your children to school so that they can benefit from our teaching and support to gain 
success.  
 
Yours sincerely, 

 
 
 
 
 Antoinette Brown  

Principal Director  
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 2022يناير  19  التاريخ:

 2022-2021العام األكاديمي  /  16 تعميم رقم

 ثاني ل الالتعليم للفص   نظاماملوضوع: 

 

 ، تحّية وبعد أمور الكرامالّسادة أولياء 

 الثاني. التعليمي للفصل نظام الأكتب إليكم ألطلعكم على آخر املستجدات بشأن 

تعليم الحضوري باملدارس على مجموعتين  على عودة ال  ودائرة التعليم واملعرفة  لجنة أبوظبي للطوارئ واألزمات والكوارثت  أعلن

    :يلي وفق ما

 األولى:   روضة والحلقةرحلة الم 

  . 2022يناير   24وم  ودة الى املدرسة للحضور وجها لوجه من يالع    الصف الخامس    األولى الي  من الروضة  طالب ال   لجميع  مكني

في أول يوم  لدخول املدرسة  ساعة    96ة  ملدصالحة  سلبية    19حص كوفيد  فة  نتيجب  ظهار ست ال على جميع الطالب  جب  وي

 دوام.  

في   فةط  دعن بع  مواصملة التعلم  اختيارولى  الروضمة والحلةة األ مرحلة طالب  أمور  ألولياء دائرة التعليم واملعرفة    سممحت بينما

 القادم سببببوعلل   اسبببباملننظام التعليم ل باختيارك يرجى إبالغ املدرسمممة  حيث.2022يناير   28 إلى يناير   24  مناألسممم ول الةادم  

سمممميتم  .مسببببا  8:00 يوم الخميس السمممماعة موعد أقصببببا  فيأدناه، وإكمال النموذج   املذكور  طمن خالل النةر على الرابفقط 

   .، ولن ية ل النظام أي طل ات أخرى ذلكإغالق الرابط بعد  

 

96JLPXnQ7wMZhFVR9https://forms.gle/ 

 من الصف السادس الى الصف التاسع: 

يناير    28غاية    القادم والىبوع  الس   د خالل بعمن خالل التعلم عن  تاسع  السادس الى ال  الصف طالبميع  ج سيتم تدريس  

  ر الستظهاعلى جميع الطالب  جب  وي     . 2022يناير   31وم  ودة الى املدرسة للحضور وجها لوجه من يالععليهم    جب يو   2022

 في أول يوم دوام.  لدخول املدرسة  ساعة   96ة  ملدصالحة سلبية  19حص كوفيد فة نتيجب

 عشر:  ي ادحوال  عاشر الصف ال طالب  

جميع على  وال  يجب  العاشر  الصفين  وجها    عشر   حاديطالب  باملدرسة  يوملوجه  اللتحاق    وذلك  ،2022  يناير   24  من 

املة لة  المتحاناتهملالستعداد   الكليةول  الداخلية  يكن  ،الدوليةريكية  الم   متحانات مجلس  لم  يتعلق    هناك سبب طبي ما 

  .التخاذ االجراءات الالزمة ةاملدرس ممرضةإبالغ عندها يجب  19كوفيدب

في أول يوم  لدخول املدرسة  ساعة    96ة  ملدصالحة  سلبية    19حص كوفيد  فة  نتيجب  ر الستظهاعلى جميع الطالب  يجب   

 دوام.  
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 :يرجى مالحظة

  طالب الباستثناء   ،2022  يناير   31من يوم    تداء  اب اللتحاق باملدرسة وجها لوجهأجيال الفالح  الطالب   جميعأنه يجب على  

 أصحاب الهمم أو الطالب ذوي األمراض الخطيرة.  من 

املدرسةس والسالم   تتبع  الصحة  الصارمةإجرا ات  االلتحا  ويتعين،  ة  الطالب  جميع  وجها    للتعليمباملدرسة    قعلى 

عيادة  ادارة و   مر التواصل مع األ لي  و   يجب على  19في حاالت املخالطة أو االصابة بكوفيد    .ذكورة أعالهواريخ املالت حسب   لوجه

 .املدرسة

 :  املدرسة   األمور الي ولياأ دخول إجرا ات 

على    األخضر   واملرور ساعة    96صالحة    PCRنتائج اختبار يجب أن يكون لدى أولياء األمور الذين يرغ ون في دخول املدرسة

  .الحصن  تط يق

للتعل فقدان   إلى  وبالنظر  لذلك، ال ،التعلم عن بعدالجيد خالل فترة   ميالطالب  الرعاية ة واحتياجاتهم من  نفسيوصحتهم 

أولياء األمو والدعم يواجهها  التي  أطفالهم ر ، واملشاكل  الفالح استعداداتنا  لدعم  أجيال  التعليم والتعلم، ستواصل  ، وجودة 

من الروضة الى الصف الحادي   التي من شأنها أن تفيد لدينا لوجه التعليمية وتدابير السالمة االحترازية لتةديم التعليم وجها

 عشر. 

الطال   لحماية  السعي  سنواصل  وبالتالي  أولويتنا،  املدرس ي  مجتمعنا  وسالمة  صحة  تزال  من ال  اللوائح   19كوفيد   ب  بات ال 

 .الحكومية والتدابير الوقائية

والتعلم الجيد  التعليم  في  االستثمار  وعلى  مدرستنا  في  ثةتكم  على  لكم  أطفالك شكرا  إرسال  خالل  املدرسة   ممن  حتى   إلى 

 .يتمكنوا من االستفادة من تعليمنا ودعمنا لتحةيق النجاح

 ،  مع فائق االحترام والتةدير 

 أنطوانيت براون 

 ةمديرة  املدرس
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