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Acceptance letter رسالة قبول 

We are delighted to welcome your child (Student’s name as per 

passport) in (grade) (as per the TC or last report card received) at 

AJYAL International School – Al Falah for the AY 2019-2020. 

في  الطالب حسب جواز السفر()اسم   يسعدنا الترحيب ب
ولي ة ( في )اخر مرحلة دراسية وصل اليها  (ف  الص  ) مدرسة أجيال الد 
 م2020-2019للعام الّدراسي  الفالح –

Kindly be informed that as part our procedure, and by accepting 

the seat offer, you are obliged to adhere to the school Terms and 

Conditions published on the school’s official website.  

تمام شروط القبول وحجز إل  يرجى العلم بأنه كجزء من إجراءاتنا
و قوانين المدرسة المذكورة في   حكامألتزام باإليجب عليك   المقعد

  .سميموقع المدرسة الرّ 

You are also required to pay the following fees by July 31st, 2019. 

1. The first term’s fee 

2. The school transportation fee of AED 5.600, if 

transportation is required 

 مر دفع رسوميتحتم على ولي األ 2019يوليو  31بحلول 

  ّراسي األولالفصل الد 

 ماراتي لمن يرغب إدرهم  5600  رسوم وسائل النقل
 .ستخدام الحافالت المدرسية كوسيلة نقلإب

Please note that the School’s uniform can be purchased from 
Trutex at the school on the first floor.  
Please contact (02-2034 507) for assistance. 

ه من الّطابق األول من نه يرجى شراءأي المدرسي فسبة للزّ بالنّ 
 قمتصال بالرّ إلو لمزيد من المعلومات يرجى ا المدرس

 (02-2034507)  
If your child requires any special educational needs support or 
additional provision as identified by medical practitioners, the 
school has the discretion to determine if an extra fee may be 
added. For specific disability cases where medical attention is 
required throughout the day, the parent need to provide a 
qualified trained nurse and or shadow teacher to support the 
student. The school will not be able to support or accept severe 
medical cases and will not be able to accept any such case unless 
fully aware of the circumstances and whether the school will be 
able to accommodate such case within the school’s policy for 
special needs.       

دعم المدرسة سوف تقوم بتحديد رسوم في حال كان طفلك يحتاج إلى 
و أاحتياجات تعليمية تتطلب وجود متخصصين  و لديهأخاص 

تي تم سبة لحاالت اإلعاقة المعروفة والّ ا بالنّ مّ أ ،ممارسين طبيين
بية طوال اليوم ، فيجب على للعناية الطّ   تي تحتاجوالّ  ، اتحديدها مسبق  

مر توفير ممرضة مدربة ومؤهلة أو مدرس ظل الوالدين او ولي األ
بعض   و قبولأتسجيل   لن تقبل  ن المدرسةبأا علم    ب.اللدعم الطّ 

بية دون إدراك كامل للظروف و تحديد مدى الحاالت الطّ 
سياسة قسم   المدرسة على استيعاب هذه الحالة بناء على  قدرة

 .االحتياجات الخاصة في المدرسة

Please take note of the following: 
1. The school’s management is responsible for placing 

students in specific classes and sections. Parents are 
not allowed to make or request any changes. 

2. The responsibility of appointing class teachers to each 
section is the prerogative of the school’s management. 
All teachers are qualified, ADEK approved and are 
placed accordingly.  

3. In order to provide quality teaching to all students and 
allowing ample opportunities to confidently grow as 
individual, the school has a policy that siblings (twins- 
triplets) are not allowed to attend the same class. 

4. The school has the right to cancel the registration for 
any Pre-KG student if he/she was not fully toilet- 
trained at the beginning of the school year. 

5. The school has the right to cancel any student’s 
registration in case of any discrepancy.   

 :يرجى مالحظة ما يلي  ضا من قبل االهل؛ا لتجنب عدم الر  لطف  

  ّالب في فصول إدارة المدرسة مسؤولة عن وضع الط
بإجراء أي  ولياء األموروأقسام محددة. ال يُسمح أل
 تغييرات أو تقديم طلب نقل

  إن مسؤولية تعيين معلمي فصول هي من اختصاص إدارة
و على قدر   مؤهلينن جميع المعلمين أا بعلم    المدرسة.

 .عال من الكفاءة وفق معايير المجلس التعليمي

   ّا ا منّ وائم في فصل واحد و ذلك سعي  ال يسمح بجمع الت
الب عليم الجيد لجميع الطّ توفير التّ   بضرورة إيمان ا و
 .ةخصيّ ثقته الشّ لتنمية فرص متساوية لكل فرد  إعطاء و

  راسيفي بداية العام الدّ   هأنيرجي العلم 
في   طالبي أ  ء تسجيللغاإلحق في اسة رللمد   سيكون

يب ا رب ا تدرلم يكن مدإذا ضة وّلراقبل مرحلة ما 
  ..على كيفية دخول الحمام  ال كام

  طالب في حالة وجود أي   يأيحق للمدرسة إلغاء تسجيل
  .روط و القوانينتعارض او مخالفة للشّ 

We welcome you to AJYAL Int. School Al Falah and thank you for 
choosing the school with an enormous heart for children where 
students personal, social and academic growth is our pride.  

الفالح، ونشكركم من   ولية فرعنرحب بكم في مدرسة أجيال الدّ 
التعليم و  فضلأطفال لأل  حيث نضمن  على اختياركم للمدرسة القلب
 .خصي واالجتماعي واألكاديميالشّ   موضمان النّ   جلأربية من التّ 

Yours sincerely, تفضلوا بقبول فائق االحترام . 
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