Date: September 13th, 2020
Circular 10/ AY 2020-2021
Subject: Urgent notice for Late Students
Dear Parents,
At Ajyal Al Falah we aim to follow the policies and regulation from the U.A.E. government to ensure
that our students are safe during this pandemic.
To succeed we request that you adhere to the following procedures:
•
•
•
•
•
•
•

The school’s timing is from 7:45 a.m. to 13:00
The School’s entrance gates at the KG Department and at the gymnasium will be
closed at 8:10 a.m. from now on daily.
For safety reasons, late students will not be allowed to enter the Main Reception as
temperature checks are only dealt with by the school’s nurses at the central
cameras in the KG Department and in the gymnasium.
Students temperature readings are recorded and therefore students must be on
time for school.
Students that are late for school should remain home and must go online to attend
virtual lessons.
Please note that the school will not accommodate any late students in the main
reception anymore, due to COVID-19 safety regulations.
All students attending the school, must be punctual, enter through the KG entrance
doors or the gymnasium and reach the school before 8:00 a.m. and before the
National Anthem is played.

Please note: Students are not allowed to enter the Main Reception area at all.
Due to the spreading of the virus, parents are not allowed to send water bottles or lunch boxes
from home to the receptionists to be taken to the classrooms for students.
Parents’ emergencies:
For any emergencies, such as the death of a family member, or hospitalization of a family member,
parents must complete an emergency leave form available at the reception desk that will be
approved by the Principal Director. The receptionist will inform the Supervisor who will collect the
student from the classroom and will bring the child to the side door adjacent to the principal’s
office, not to the main reception doors.
We are concerned about our students’ academic progress and therefore, approval will not be
granted for any other early leave requests on any day of the week, if not having a valid reason.
Students that have COVID-19 symptoms:
The nurse will inform parents immediately when a student shows any symptoms of the COVID-19
virus. Parents will be requested to collect their child/children from “Gate-C” at the back of the
school close to the isolation room. The nurse will hand over the child to the parents and will
explain the COVID-19 testing and isolation procedures to the parents. Parents will not be allowed
to enter the school form the main reception.

Students that are ill (non- COVID-19 cases):
The Nurse will inform parents when their children are unwell and when they are unable to return
to their classes. The nurse will inform the Principal and teachers and will hand the child over to the
parents at the door directly adjacent to the principal’s office. The Main Reception doors will not
be used for this purpose.
I trust that our parents will understand that we have our staff and students’ best interest at heart.
Thank you for your cooperation and support.
Yours sincerely,

تعميم 10
املوضوع :إشعارعاجل للطلبة املتأخرين
أولياء األمور الكرام،
في أجيال الفالح ،نسعى لاللتزام باإلجراءات االحترازية املتبعة في دولة االمارات العربية املتحدة خالل جائحة كورونا.
لذلك ،نرجو اتباع التعليمات التالية:
ً
صباحا حتى 13:00
• الدوام املدرس ي من 7:45
ً
• تغلق بوابات الدخول في قسم رياض األطفال والصالة الرياضية عند الساعة  8:15صباحا.
• يمنع دخول الطالب املتأخرين للمدرسة من البوابة الرئيسية ،وعلى املتأخرين البقاء في املنزل
وحضور الدروس االفتراضية.
ً
صباحا وقبل
• على جميع الطالب االلتزام بأوقات الدوام والوصول إلى املدرسة قبل الساعة 8:00
النشيد الوطني.
ً
ً ً
الرجاء املالحظة :يمنع منعا باتا تواجد الطالب في منطقة االستقبال الرئيسية  ،باالضافة إلى ذلك و نظرا لسرعة انتشار
الفايروس فانه لن يسمح ألولياء األمور بارسال متعلقات الطالب ( كزجاجات املياة و حقائب الطعام وغيرها) إلى
موظفي االستقبال لنقلها إلى الصف الدراس ي.
حاالت الطوارئ:
لحاالت الطوارئ ،كوفاة أحد أفراد األسرة ،أو دخول أحد أفرادها إلى املستشفى ،يجب على ولي األمر تعبئة نموذج
االجازات للحاالت الطارئة املوجود عند مكتب االستقبال .وستقوم موظفة االستقبال بإبالغ املشرف الذي بدوره
سيصطحب الطالب من الصف ويقوم بإحضاره إلى الباب الجانبي املجاور ملكتب املدير.
حرصا منا على على تقدم الطلبة األكاديمي ،لن يسمح ألذونات االنصراف املبكرة دون وجود سبب وجيه ( .في حال وجود مواعيد
طبية للطالب أو ذويه و ترغبون باصطحاب أبنائكم من املدرسة يرجى االتصال هاتفيا على الرقم  022034500أو إرسال بريد
ً
ً
الكتروني  mary.bundalian@ajyalfalah.sch.aeقبل الساعة  11:00صباحا  ،في حال قمتم بتقديم طلبكم هاتفيا أو عبر البريد
االلكتروني املوضح أعاله بعد الحادية عشر  ،سيتوجب عليكم االنتظار للساعة الواحدة الصطحاب الطالب من البوابات
الجانبية املخصصة لخروج الطالب .وذلك ملساعدتنا على تحديد أماكن تواجد الطالب وتأمين مستوى عالي من الحماية لهم في
جميع األوقات.
الطالب الذين تظهرعليهم أعراض مرض كوفيد :19-
ستقوم املمرضة بإبالغ كم على الفور عندما يظهر على الطالب أي أعراض لفيروس ُ .COVID-19
سيطلب منكم
استالم الطالب من البوابة " " Cفي الجزء الخلفي من املدرسة بالقرب من غرفة العزل .ستسلم املمرضة الطالب إلى
ذويه وستشرح لهم إجراءات اختبار وعزل  .COVID-19لن ُيسمح بدخول أولياء األمور إلى املدرسة.

الطالب املرض ى (غيرحاالت :)COVID-19
ستقوم املمرضة بإبالغكم عندما ال يكون ابنكم  /ابنتكم على ما يرام وال يمكنهم من العودة إلى فصولهم الدراسية،
حيث ستقوم املمرضة بإبالغ املدير واملعلمين وستقوم بتسليم الطالب إلى ذويه عند الباب الجانبي املجاور ملكتب
املدير.
لن يسمح باستخدام أبواب االستقبال الرئيسية لهذا الغرض.
نثق بتفهمكم وبثقتكم بأن مصلحة طالبنا أهم أولوياتنا.
تفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،
أنطوانيت براون
مديرة املدرسة

