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Circular No:25/ AY 2022-2023 
Subject: Board of Trustees Elected parents 
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Date:  December, 8th 2022  

 

 

 

 Reference: BOT/2022/05/12:  مرجع

 الّسادة أولياء األمور الكرام، 

  جلس أمناء املدرسةبين ملنتخئمة أولياء األمور املقااملوضوع: 

خالل ألولياء األمور  والتصويت  املشاركة  بتقدير كبير أكتب إليكم ألشكركم على  

 . 2022- 21 مجلس األمناء انتخابات

  مجلس األمناء،   يف   أولياء األمور جميع  ل  مثنعرض لكم القائمة املنتخبة التي ست

التحيث   من  اختيار  و   صويتتم  لهم    واألمهات.باء  ال سبعة  بالتهنئة  نتقدم 

ة ذات املدرس الفالح،على استعدادهم للمساهمة في مستقبل أجيال شكرهم ون

 القلب الكبير لألطفال:

 السيد حميد إسماعيل الحمادي  •

 محمد سيف الفالس ي  السيد •

 السيد خليفة داود كمال  •

 الرميثيضاحي السيد راشد  •

 الياملنه ضةالسيد محمد عي •

 السيدة خلود ناصر البريكي •

 ي الحارثمساعد  فعهالسيدة ر  •

- 22عام الدراس ي للفي مجلس األمناء أولياء األمور عن  نتخبين امل بانضمامنفخر 

خالل األسبوع الثالث من مالك املدرسة  مع  وندعوهم إلى اجتماع سيعقد      23

 .2023 يناير

ول إبالغ جميع األعضاء خالل األسبوع األ و ،  حًقاموعد االجتماع ال حديد  تسيتم  

 من الفصل الدراس ي الثاني.

 . األمور  جلس األمناء وجميع أولياءتمنى التوفيق ملن

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة 

 

 

Reference: BOT/2022/05/12 
 
Dear Parents, 

Subject: Elected parents on the school Board of Trustees 

It is with immense appreciation that I write to thank you 
for nominating parents to serve on the Board of Trustees 
and casting your votes during the election of 2021-22. 

The seven parents elected by most of the parents that 
voted are listed below. We congratulate and thank them 
for their willingness to contribute to the future of Ajyal Al 
Falah, the school with an enormous heart for children:       

• Mr. Humaid Ismaeil Alhammadi 

• Mr. Mohamed Saif Alfalasi 

• Mr. Khalifa Dawood Kamal 

• Mr. Rashed Dhahi Alremeithi 

• Mr. Mohamed Eidha Almenhale 

• Ms. Kholoud Naser Albreiki 

• Ms. Rafaa Musaed Alharthi 

We are very proud of the mentioned parents that will 
represent our parent community on the Board of 
Trustees in 2022-23 and invite them to a meeting that 
will take place at the school with the school’s owners 
during the third week of January 2023. 

The school’s owners will confirm the date and time, and 
all members will be informed during the first week of the 
second term.     

We are proud of the Board of Trustees and all our 
students’ parents for their contributions and support to 
our school. 
 
Yours sincerely,  
 
 Antoinette Brown  
Principal Director 
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