Date: June 3rd, 2020
Circular 29/ AY 2019-2020
Subject: Medical Certificates, Report Cards, Students' Photographs
Dear Parents,
I trust that all our Ajyal Al Falah families are safe and healthy.
As we are nearing the end of a very challenging term, I would like to inform you of the
following:
Distance Learning, medical certificates, and Term 3 Report Cards
•
•
•

Students need to continue to submit the requested assignments and must
submit at least 80% of their work to be promoted to the next grade.
Students that have not submitted any assignments, will not be promoted
to the next grade.
Our hearts go out to those affected by COVID-19. Students who were
hospitalized, or were in quarantine due to COVID-19 and could not submit
one, or two of their assignments must submit relevant medical
certificates issued by the registered hospital for the specific dates that the
tasks were not submitted.

Throughout the Distance Learning process, the school took matters regarding
submissions seriously and called or emailed parents continuously to remind them
about their children’s assignments and tasks that had to be submitted. We would like
to thank the parents who responded so well and supported their children throughout
the learning process.
Students’ photographs and safety procedure when visiting the school
Parents are welcome to collect students’ photographs from Sunday, June 7 th, to
Wednesday, June 11th, 2020. To adhere to the COVID-19 safety procedure, the
photographs will be distributed on the following days and at the following times for
the different grades:
Date
Sunday – June 07th 2020

Monday – June 08th ,2020

Tuesday – June 09th ,2020
Wednesday – June 10th ,2020

Grade
Pre-KG and KG1
KG-2
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade4
Grade5
Grade 6
Grade 7
Grade 8 and Grade 9

Time
09:00 – 11:00
11:00 – 13:00
13:00 – 15:00
09:00 – 11:00
11:00 – 13:00
13:00 – 15:00
09:00 – 11:00
11:00 – 13:00
13:00 – 15:00
09:00 – 11:00

❖ Parents with children in many grades may collect their children’s photographs
together on the same day

Health and Safety precaution:
It is required that all parents who enter the school adhere to the health and safety
regulations. All parents must wear masks and gloves to avoid direct contact with
surfaces. All parents will be subjected to a temperature check at the main entrance to
ensure the safety of others.
We also request that parents will keep a safe physical distance and avoid close
contact with one another. Additionally, the school will provide hand sanitizer to all
who enter.
Admissions 2020-21 before or on June 11th, 2020
Admissions and re-registrations for 2020-21 are now open and parents are welcome
to visit our school’s website to apply for new registrations. Seats in our Kindergarten
and Elementary sections are filling rapidly and parents are requested to visit the school
from 9:00 a.m. to 15:00 from Sunday to Thursday, to re-register their children for the
new academic year before June 11th, 2020.
Our amazing parents’ commitment towards our school’s Distance Learning and
support to their children remain key to our school’s success with distance learning.
Vaccination Grade 1 and Grade 8 students
SEHA informed our school nurse that the second round of vaccination for Grade 1 and Grade
8, will be scheduled for the new academic year and parents will be informed.
Our amazing parents’ commitment towards our school’s Distance Learning and support to
their children remain key to our school’s success with distance learning.

Thank you to all our parents.
Keep safe, keep healthy.

تعميم29
املوضوع :التقارير الطبية وبطاقات التقارير وصورالطالب
أولياء األمور الكرام،
نرجو أن تكونوا بوافر الصحة والعافية
مع مشارفة عامنا الدراس ي على النهاية ألفت انتباه حضراتكم ملا يلي:
التعلم عن بعد  ،التقارير الطبية وبطاقات تقريرالفصل الدراس ي الثالث
• على الطالب تقديم نسبة  % 80على األقل من املهام املوكلة إليهم ليتسنى ترفيعه للمرحلة الدراسية التالية.
في حين أنه لن يتم ترفيع الطالب املتقاعسين عن تقديم املهام والواجبات املطلوبة الى الصف التالي.
• قلوبنا معكم ،في حال إصابة الطالب بفايروس كورونا املستجد وتم ادخالهم الى املستشفى او في الحجر
الصحي ولم يتمكنوا من تقديم  1أو  2من املهام املوكلة إليهم يجب تقديم شهادة طبية صادرة من املستشفى
بالتواريخ املحددة التي لم يتم تقديم املهام فيها.
طوال عملية التعلم عن بعد ،أخذنا األمور املتعلقة بعمليات التقديم على محمل الجد وتواصلنا مع أولياء األمور بشكل
مستمر لتذكيرهم باملهام التي يجب على أبنائهم تقديمها .كل الشكر للذين استجابوا بشكل جيد ودعموا أبنائهم طوال
عملية التعلم.
صورالطالب وإجراءات السالمة عند زيارة املدرسة
نرحب بكم الستالم صور الطالب من األحد  7يونيو إلى األربعاء  11يونيو  .2020حرصا منا على االلتزام باإلجراءات
االحترازية لفايروس كورونا املستجد ،سيتم توزيع الصور في األيام واألوقات:
التاريخ
األحد  7يونيو 2020

االثنين  8يونيو 2020

الثالثاء  9يونيو 2020
االربعاء  10يونيو 2020

الصف

التوقيت

ما قبل الروضة والروضة األولى

11:00 – 09:00

الروضة الثانية

13:00 – 11:00

الصف األول

15:00 – 13:00

الصف الثاني

11:00 – 09:00

الصف الثالث

13:00 – 11:00

الصف الرابع

15:00 – 13:00

الصف الخامس

11:00 – 09:00

الصف السادس

13:00 – 11:00

الصف السابع

15:00 – 13:00

الصف الثامن والتاسع

11:00 – 9:00

ً
❖ يمكن استالم صوراالخوة في املراحل الصفية املختلفة معا بيوم واحد.

اإلجراءات االحترازية:
على جميع االشخاص ارتداء األقنعة والقفازات أثناء دخولهم املدرسة ،مع الحرص على املحافظة على مسافة االمان
وتجنب االتصال املباشر باألشخاص .سيخضع الجميع لفحص درجة حرارة الجسم عند املدخل الرئيس ي.
القبول  2021-2020قبل أو في  11يونيو 2020
اجراءات القبول وإعادة التسجيل للعام الدراس ي الجديد  2021-2020مفتوحة اآلن ،وندعوكم لزيارة موقع املدرسة
للتقدم بطلب تسجيالت جديدة .املقاعد في رياض األطفال واألقسام االبتدائية محدودة ويطلب من أولياء األمور زيارة
ً
صباحا حتى  15:00من األحد إلى الخميس ،إلعادة تسجيل أبنائهم قبل تاريخ  11يونيو.2020
املدرسة من الساعة 9:00
التطعيمات الخاصة بطالب الصف األول والصف الثامن

ً
تم تواصل املمرضة الخاصة بمدرستنا مع هيئة الصحة وأفدنا علما أنه سيتم تحديد موعد آخر للتطعيمات
ً
الخاصة بطالب الصف األول والثامن في العام الجديد وسنقوم بإبالغكم عنه مسبقا.
ً
التزامكم الرائع ودعم ألبنائكم يعد ً
أساسيا لنجاح مدرستنا في التعلم عن بعد.
أمرا
دمتم ساملين
تفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،

أنطوانيت براون
مديرة املدرسة

