Date: October 16th, 2021
Circular No:6 / AY 2021-2022
Subject: October Mid-term break, progress reports for students
and ADEK's vaccination initiative

Dear Parents,

I write to inform you that students and staff will be on a mid-term break starting on Sunday for a
week as per the ADEK approved calendar sent to you earlier.
Classes will resume on Sunday, October 24th, 2021, at 8:00 a.m. The school gates close at 8:10
a.m., and students must be punctual. Students arriving late will miss out on valuable academic
time. Tardiness is an unacceptable practice at Ajyal Al Falah.
In case of fog, the school's Senior Leadership Team (SLT) and our Health and Safety officer will
inform parents who use bus transportation of a possible delay in pick-up time. Parents must
inform the receptionists before 11:00 a.m. if children that use bus transportation will be fetched
and will not use bus transportation due to unforeseen circumstances. Early leave for students will
not be allowed without proof of medical appointments.
We included a short progress report for our 2nd to 11th-grade students that you will access by
using the school's portal link below and your parents' log-in details.
https://www.ajyalfalah.sch.ae/
All Kindergarten and Grade 1 students will not receive progress reports as teachers
scheduled meetings or discussed students' progress earlier.
We trust that with the progress reports, you will be able to view your children's progress thus far
and will support and motivate them to work hard and to pass all subjects with the required 60%
for the rest of the term.
Please reach out to our senior leadership team to discuss any subject or curriculum-related issues
you might have. Do not hesitate to contact your children's Arabic, Islamic and English teachers for
any additional support that your children might need.
The neatness of textbooks and copybooks is a priority at our school; therefore, we urge parents
to please label and cover their children's textbooks and copybooks to ensure that they are kept
neat.

A Member of Bin Omeir Educational LLC
+971 2 203 4500 / +971 2 2034501

www.ajyalfalah.sch.ae

ajyalalfalah

P. O. Box: 38222, New Al Falah City

The school's accountants will be present during the Midterm break, and the office hours will be
from 8:00 a.m. to 14:00.
ADEK rolled out the "Blue Schools Initiative" for COVID-19 vaccination and mentioned that
students 16 years and above had been vaccinated, and unvaccinated students under 16 are
the most vulnerable to infection at this stage.
To increase the protection for all our students in KG to Grade 11 against COVID-19, we encourage
parents to use this midterm break to visit the SEHA medical centres to vaccinate their children.
Enjoy the short break with your children; we appreciate you being part of Ajyal Al Falah, the school
with an enormous heart for children.
Yours sincerely,

Antoinette Brown
Principal Director
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التاريخ 16 :أكتوبر2021
تعميم رقم  / 6العام األكاديمي 2021-2022
املوضوع :عطلة منتصف الفصل األول ،تقارير منتصف الفصل
ومبادرة دائرة التعليم واملعرفة لتطعيم طالب املدارس
ّ
لسادة أولياء األمور الكرامّ ،
تحية وبعد
ً
ابتداء من يوم األحد
أكتب إليكم إلبالغكم أن الطالب والهيئة التدريسية واإلدارية سيكونون في إجازة منتصف الفصل الدراس ي
 17أكتوبر  ،2021ملدة أسبوع ً
وفقا للتقويم املعتمد من دائرة التعليم واملعرفة الذي تم إرساله إليك في وقت سابق.
ً
ً
صباحا،
صباحا ،وتغلق أبواب املدرسة في الساعة 8:10
تستأنف الدروس يوم األحد  24أكتوبر 2021في تمام الساعة 8:00
حيث انه من ضروري ً
أكاديميا ً
متأخرا يفقدون ً
ً
ً
جدا ،أن يلتزم الطالب باملواعيد .الطالب الذين يصلون
ثمينا ،التأخيرهو
وقتا
ممارسة غيرمقبولة في أجيال الفالح.
في حالة الضباب ،سيقوم رؤساء األقسام ومسؤول الصحة والسالمة بإبالغ أولياء األمور طالب الحافالت بالتأخير املحتمل في
ً
صباحا في حالة الرغبة
وقت وصول الحافلة .كما يجب على أولياء األمور إبالغ موظفي قسم االستقبال قبل الساعة 11:00

بعدم عودة الطالب بالحافلة .لن ُيسمح بالخروج املبكرة قبل نهاية الدوام الرسمي للطالب إال في حالة ظرف طارئ أو في حالة
موعد طبي مع إثبات ذلك.
تم إرفاق تقارير منتصف الفصل األول للتعرف على مستوى الطالب من الصف الثاني إلى الصف الحادي عشر ،حيث
يمكنكم الوصول إليه باستخدام رابط بوابة املدرسة.
https://www.ajyalfalah.sch.ae/

أما بالنسبة لطالب رياض األطفال والصف األول تمت مناقشة مستوى الطالب ومالحظات املعلمين في االجتماعات التي دارت
في أسبوع املاض ي.
نحن على ثقة من أنه من خالل هذه التقارير ،ستكون ً
قادرا على التعرف مستوى تقدم الطلبة حتى اآلن وتدعمهم وتحفزهم
على العمل الجاد واجتياز جميع املواد بنسبة  ٪ 60املطلوبة لبقية الفصل الدراس ي.
يرجى التواصل مع رؤساء األقسام لدينا ملناقشة أي موضوع أو مالحظات متعلقة باملنهج قد تكون لديكم .ال تتردد في االتصال
بمعلمي اللغة العربية واإلسالمية واإلنجليزية للحصول على أي دعم إضافي قد يحتاجه أطفالكم.

A Member of Bin Omeir Educational LLC
P. O. Box: 38222, New Al Falah City

ajyalalfalah

www.ajyalfalah.sch.ae

+971 2 203 4500 / +971 2 2034501

ان الحفاظ على الكتب املدرسية والدفاترمن أولويات في مدرستنا ،لذلك ،نحث أولياء األمور على حث الطالب باملحافظة
على الكتب املدرسية ودفاتر من خالل تغليفها.
ً
صباحا حتى  14:00يوميا.
يتواجد موظفو قسم الحسابات في مدرسة خالل عطلة منتصف الفصل  ،من 8:00
أطلقت دائرة التعليم واملعرفة "مبادرة املدارس الزرقاء" للتطعيم ضد كوفيد  19-وذكرت أن أغلب الطالب الذين تبلغ
أعمارهم ً 16
عاما فما فوق قد تم تطعيمهم ،وأن الطالب غير املطعمين تحت سن  16هم األكثر عرضة لإلصابة في هذه
املرحلة.
لزيادة الحماية لجميع طالبنا من الروضة حتى الصف الحادي عشر ضد كوفيد  ،19-نشجع أولياء األمور على استخدام عطلة
منتصف الفصل هذه لزيارة مراكز صحة لتطعيم أطفالهم.
استمتع بإجازة قصيرة مع أطفالك؛ نقدر لك كونك ً
جزءا من مدرسة أجيال الفالح ،املدرسة ذات القلب الكبير لألطفال.

مع فائق االحترام والتقدير،
أنطوانيت براون
مديرة املدرسة
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