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Circular No:28/ AY 2022-2023 
Subject: Parent-Teacher Meetings (PTC) Thursday January 5th , 2022 
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Date:  January, 2nd 2023 

 

 

 

 الّسادة أولياء األمور الكرام، 

 بخير  ن
ً
 2023يجلب عام  وأن    أحسن حالفي  وتمنى ان تكونوا جميعا

 أجيال الفالح. لعائالت   النجاح والصحة

الفصل الدراس ي    نتائج ومناقشة    أبناءكم على تقدم    م اطالعكلضمان  

األمور   األول،  أولياء  اجتماع  تحديد  الخميس    في    تم  يناير    5يوم 

 كما هو مخطط في التقويم األكاديمي.   ،2023

امللو  ملقابلة  فرصة  االمور  أولياء  لجميع  عقد    ،علمينيكون  قررنا 

 ين منفصلتين لالجتماع. جلست 

   : عدعن ب تماعات لالجاالولى 

األمور   ألولياء  بامل ا يمكن  بعد علمين  اللتقاء  الساعة  م  عن   8:00ن 

   .بعد حجز موعد  فقط ء  مسا 12:00ا حتى صباح  

   : داخل املدرسةات الجتماعل يةنثالا

 01:0ن الساعة  م   وجها لوجهعلمين  اللتقاء باملا يمكن ألولياء األمور  

   .بعد حجز موعد مساء   5:00حتى 

سيكون التعليم لجميع الطالب عن بعد، وسيتم إرسال فديو لووم 

على  الزمنية  للجداول  وفقا  أخرى  واالنشطة  والواجبات  للدروس 

 املنزل. جوجل كالس رووم للدراسة في 

 

كل  ملناقشة  نثق من أن أولياء األمور سيستفيدون من هذه الفرصة  

يتعل مع  ما  بأبنائهم  األقسام    علميناملق  دعم    ورؤساء  من  للتأكد 

 أطفالهم وأنهم سيتجاوزون التوقعات.

ينال   أن  االجتماع  نتمنى  لوجه موعد  أو وجها  اإلنترنت  رضاكم    عبر 

 . استحسانكمحسن  و 

من    2023  يناير    3الثالثاء    لحجز املواعيد يوم  وابط  سيتم إرسال ر 

   قبل املعلمين. 

بين املعلمين وأولياء تواصل    نهدف في أجيال الفالح إلى الحفاظ على

 نشكركم على تعاونكم ودعمكم.  ا. رفيع جًد األمور على مستوى  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام، 

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة 

 

 

Dear Parents,  
I trust that you are all well and that the academic year 
2023 will bring success and good health to you and your 
children at Ajyal Al Falah. 
   
To ensure that you are kept informed about your 
children's progress and to discuss the first term report 
cards with you, a Parent-Teacher- Meeting was 
scheduled for parents on Thursday, January 5th, 2023, as 
planned on the academic calendar.  
We always ensure that we accommodate our working 
parents, so we have decided to have two separate 
meeting sessions.  
 
Session one:  
Parents can register for virtual (online) meetings from 
8:00 a.m. to 12:00.   
 
Session two:  
Parents can register for Face-to-Face meetings that 
will ONLY be available at the school with the teachers 
from 1:00 p.m. to 5:00 p.m.   
 
All students will study at home on Thursday, and 
teachers will provide them with subject content on their 
Google Classrooms to study as per their timetables.  
I would like parents to use this opportunity to discuss any 
concerns with the subject, class teachers, and heads of 
departments to make sure that their children will be 
supported and that they will exceed expectations.  
I trust you will appreciate this decision to visit the school 
online or face-to-face.  
The link to register for any of the two sessions will be 
sent on Tuesday, January 3rd, 2023.  
At Ajyal Al Falah, we aim to keep our school's 
communication between the teachers and the parents at 
a very high level, and thank you for your cooperation and 
support. 
 
Yours sincerely,  
 Antoinette Brown  
Principal Director 
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