Date: September 6th, 2020
Circular 06/ AY 2020-2021
Subject: Contact details of dedicated person to report COVID-19 cases
Dear Parents,
The school's medical staff and the COVID-19 Task Force Team will continue to adhere to strict
health and safety measures and will inform parents when children have any symptoms related to
COVID-19 during the school day.
In accordance with recent government announcements, we have to provide our parents with the
contact details of the dedicated persons we have assigned to record any COVID-19 emergencies
and cases.
Parents are therefore requested to inform the school of any COVID -19 emergencies and or cases
among our students and their immediate families.
Ajyal Al Falah has a responsibility towards our school community and therefore, need to be
informed to take the necessary precautionary measures to minimize the spread of the virus and to
safeguards all our students and staff.
The dedicated persons that parents may contact are:
Ms. Jay-Ann Banez - School Nurse
0527382709
Email: nurse.female@ajyalfalah.sch.ae
Ms. Haya Ghaith - Senior Receptionist
Email: haya.ghaith@ajyalfalah.sch.ae
Thank you for your cooperation.

تعميم 06
املوضوع :تفاصيل االتصال بشخص املخول لإلبالغ عن حاالت COVID-19
أولياء األمور الكرام،

سيواصل الطاقم الطبي باملدرسة وفريق فرقة عمل  COVID-19االلتزام باالجراءات االحترازية وابالغ أولي األمر في
حال ظهور أي من أعراض الفايروس خالل اليوم الدراس ي.
ً
وفقا للقرارات األخيرة  ،فإنه يتعين علينا تزويد أولياء األمور بتفاصيل التواصل مع األشخاص املخولين لتسجيل
حاالت طوارئ وحاالت .COVID-19
لذلك ُ ،يطلب منكم إبالغ املدرسة في حال وجود أي حاالت طارئة لـ  COVID -19و  /أو حاالت بين طالبنا وعائالتهم
املباشرة.
تتحمل أجيال الفالح مسؤولية تجاه مجتمع مدرستنا  ،وبالتالي  ،يجب أن تكون على علم التخاذ اإلجراءات االحترازية
الالزمة لتقليل انتشار الفيروس وحماية الجميع .
األشخاص املخولون للتواصل بهذا الشأن:
السيدة جاي آن بانيز
ممرضة املدرسة 0527382709
بريد إلكترونيnurse.female@ajyalfalah.sch.ae :
السيدة هيا غيث
موظف استقبال
بريد إلكترونيhaya.ghaith@ajyalfalah.sch.ae :
نشكر دعمكم الدائم.
أنطوانيت براون
مديرة املدرسة

