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A Member of Bin Omeir Educational LLC 

Date: January 16th 2021  

Circular No: 47/ AY 2020-2021 
Subject: Extended Distance Learning and Class Dojo 

Dear Parents, 
I write to inform you that due to the latest development with the pandemic, the Abu Dhabi 
National Crises Committee has decided to continue with distance learning for an additional period 
of three (3) weeks, that was confirmed by ADEK this morning. 
 
I can understand that you may feel very disappointed about the decision taken not to let your 
children join the school after we prepared so well for their return. 
However, it is reassuring that the government officials and the Crises Committee, have not taken 
the decision lightly as it was mentioned that the evaluation of the COVID-19 virus situation 
required more stringent measures. We trust that you will understand that the community's health 
and well-being, and particularly the health and well-being of our students and staff, was 
fundamental when the decision was taken. 
 
At Ajyal Al Falah, we have your children’s best interest at heart, and we will continue with quality 
teaching and learning, even if requested to be fully online. 
 
Please note, for the next three weeks, the following teaching model will be implemented until 
further notice from ADEK:     
Week January 17th – January 21st, 2021: 
All Kindergarten and Grade 1-5 students will continue with the A and B groups of the alternative 
week model online, where group A will be online, and Group B will receive Loom videos and 
activities. Teachers will send the online subject links to parents to access the classrooms. 
Kindergarten teachers will directly communicate with parents. 
Grade 6-10 students will all be online. 
 
Week January 24th to January 28th, 2021: 
All Kindergarten and Grade 1-5 students will continue with the A and B groups of the alternative 
week model online, where group B will be online, and Group A will receive Loom videos and 
activities.   
Kindergarten teachers will directly communicate with parents. 
Grade 6-10 students will all be online. 
 
Week 31st of January to the 4th of February, 2021 
All Kindergarten and Grade 1-5 students will continue with the A and B groups of the alternative 
week model online, where group A will be online and Group B will receive Loom videos and 
activities.   
Kindergarten teachers will directly communicate with parents. 
Grade 6-10 students will all be online. 
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The school management will take strict measures against students that do not adhere to the school’s 
policies and respect for online learning and we remind parents of the following important matters: 

 Students need to be present for every lesson during the day as per their time tables. 

 Students’ computer cameras must be open, and their attendance will be recorded daily 
by their class and subject teachers. 

 Parents will be called when students are not attending classes, and are unresponsive, 
have not submitted their homework assignments on time and were not cooperative and 
attentive during online classes.   

 Students need to be responsible to submit their assignments on the due dates provided 
by teachers. Late submissions will not be graded. 

 Keeping up with the curriculum expectations are of great importance and students 
should take this seriously if they would like to gain success at the end of this academic 
year.   
 

Class Dojo is NOT for students to communicate with teachers. 
The intention with the Class Dojo application was for teachers to communicate with parents on 
a daily and frequent basis. Parents are requested to ensure that the Class Dojo is registered on 
your mobile phones and not on the mobile phones of your children. 
 
Our students’ academic progress and emotional well-being are important to us. 
Please feel free to communicate with us if you need any support for your children during the 
following three weeks or email our school’s counselor Ms. Leila Abdrahman, 
at  leila.abdrahman@ajyalfalah.sch.ae , Ms. Angelique our Learning Support and Special Needs 
Coordinator at  angelique.vantonder@ajyalfalah.sch.ae and Ms. Basma Elshimy, our Middle School 
English Second Language Support Coordinator for Grade 5-9 at basma.elshimy@ajyalfalah.sch.ae. 
 
Alternatively, contact our supervisors Ms. Maha Al Dabbagh at maha.aldabbagh@ajyalfalah.sch.ae   
or Mr. Ahmad Khalaf  ahmad.khalaf@ajyalfalah.sch.ae for any inquiries.  
 
The reception team with the accounts team and administration staff will be present at the 
school and will be available for your convenience.   
 
Stay strong, and thank you for keeping your families safe and adhering to the rules and 
regulations provided by the Abu Dhabi National Crises Committee and Department of Health 
DOH. 

 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
 Antoinette Brown  
Principal Director  
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 2021يناير  16التاريخ:

 2021-2020العام األكاديمي  /  47تعميم رقم 

 تمديد التعلم عن بعد و كالس دوجواملوضوع: 

 السادة أولياء األمور الكرام،

التعلم  ، قررت الهيئة الوطنية الدارة الطوارئ واألزمات والكوارث االستمرار في أكتب إليكم إلبالغكم أنه نظًرا للتطورات األخيرة في ظل هذا الوباء 

 عن بعد لجميع مدارس أبوظبي لفترة إضافية مدتها ثالثة أسابيع ، وهو ما أكدته دائرة التعليم واملعرفة هذا الصباح.

 
 أتفهم أنك قد تشعر بخيبة أمل كبيرة بشأن القرار الذي تم اتخاذ وبعدم السماح ألطفالكم بالعودة إلى املدرسة بعد أن استعدنا جيًدا .

يتطلب إجراءات  حيث أن الوضع  19ملطمئن أن الحكومة ولجنة األزمات ، لم يتخذوا هذا القرار إال بعد تقييم حالة فيروس كوفيد ومع ذلك ، فمن ا

 أكثر صرامة. نحن على ثقة من أنك ستفهم أن صحة املجتمع، وخاصة طالبنا وموظفينا ، كانت أساسية عند اتخاذ القرار.

لب منا التعليم عن بعد بشكل دائم.في أجيال الفالح ، نحن نولي اهتما
ُ
 ًما خاًصا ألطفالكم ، وسنواصل التدريس الجيد والتعلم، حتى إذا ط

 يرجى مالحظة أنه خالل األسابيع الثالثة القادمة ، سيتم تنفيذ نموذج التدريس التالي حتى إشعار آخر من دائرة التعليم واملعرفة:

 
 :2021يناير  21 -يناير  17األسبوع 

الدراسية  للدخول إلى فصول  جوجل عن بعد، سيشارك املعلمون روابط املجموعة "أ "تدريس جميع طالب الصف األول إلى الخامس في  سيتم

 .مع املهام التي يجب تقديمها ب"“ املجموعة بينما سيتم إرسال مقاطع فيديو لووم مسجلة واألنشطة والواجبات لطالب  . املباشرة عن بعد

 .قسم رياض األطفال مع أولياء األمور بشكل فرديسيتواصل 

 . الصف السادس الى العاشرسيكون التعليم عن بعد بث مباشر يوميا لجميع الطالب من 

 
 :2021يناير  28يناير إلى  24األسبوع 

الدراسية  لدخول إلى فصول ل جوجل عن بعد، سيشارك املعلمون روابط املجموعة "ب "سيتم تدريس جميع طالب الصف األول إلى الخامس في 

 .مع املهام التي يجب تقديمها أ"“ املجموعة مقاطع فيديو لووم مسجلة واألنشطة والواجبات لطالب بينما سيتم إرسال  . املباشرة عن بعد

 .سيتواصل قسم رياض األطفال مع أولياء األمور بشكل فردي

 . صف السادس الى العاشرالسيكون التعليم عن بعد بث مباشر يوميا لجميع الطالب من 

  

 2021فبراير  4يناير إلى  31من األسبوع 

الدراسية  للدخول إلى فصول  جوجل عن بعد، سيشارك املعلمون روابط املجموعة "أ "سيتم تدريس جميع طالب الصف األول إلى الخامس في 

 .مع املهام التي يجب تقديمها ب"“ املجموعة لطالب بينما سيتم إرسال مقاطع فيديو لووم مسجلة واألنشطة والواجبات  . املباشرة عن بعد

 .سيتواصل قسم رياض األطفال مع أولياء األمور بشكل فردي

 . الصف السادس الى العاشرسيكون التعليم عن بعد بث مباشر يوميا لجميع الطالب من 

 
 

بعد ونذكر أولياء األمور باألمور   درسة إجراءات صارمة ضد الطالب الذين ال يلتزمون بسياسات املدرسة ويحترمون التعلم عنستتخذ إدارة امل

 املهمة التالية:

 .يجب أن يكون الطالب حاضرين في كل درس خالل اليوم وفًقا لجداولهم الزمنية 

 ·ل حضورهم يومًيا بواسطة املدرس الصف أو مدرس املادة.يجب أن تكون كاميرات الخاصة بالطالب مفتوحة ، وسيتم تسجي 

  سيتم االتصال بأولياء األمور عند غياب الطالب عن الحصص وكذلك في حالة عدم تقديم الواجبات في الوقت املحدد أو عدم التعاون

 واالنتباه أثناء الفصول الدراسية عن بعد.
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  اعيد املحددة التي حددها املعلمون . لن يتم حساب عالمات الواجبات واملهام عند يجب أن يكون الطالب مسؤولين لتقديم مهامهم في املو

 التأخر في تسليمها.

  ذات أهمية كبيرة ويجب على الطالب أن يأخذوا ذلك على محمل الجد إذا كانوا  تعتبر مواكبة األهداف املنشودة من منهج كل مادة

 راس ي.يرغبون في تحقيق النجاح في نهاية هذا العام الد

 كالس دوجو للتواصل مع املعلمين و ليس للطالب:

ُيطلب من أولياء األمور التأكد من أن كالس دوجو موجود على  .أولياء األمور مع  للتواصل اليومي واملستمرللمعلمين وسيلة تطبيق كالس دوجو هو 

 وليس على هواتف أطفالكم املحمولة. هواتفكم املحمولة

 لطالبنا مهمان بالنسبة لنا. الحالة النفسية و  إن التقدم األكاديمي 

عبر إرسال بريد إلكتروني إلى االخصائية  ال تتردد في التواصل معنا إذا كنت بحاجة إلى أي دعم ألطفالكم خالل األسابيع الثالثة التالية 

دعم التعلم واالحتياجات  أنجيليك مسؤولة قسم السيدة أو ، sch.ae.leila.abdrahman@ajyalfalah السيدة ليلى عبد الرحمن على  االجتماعية 

منسقة دعم اللغة اإلنجليزية في املدرسة االعدادية من  ، أو السيدة بسمة الشيمي  sch.aeajyalfalah@angelique.vantonder.  على  الخاصة

 .ae.basma.elshimy@ajyalfalah.sch الصف الخامس إلى التاسع على

أو السيد أحمد خلف  ae.maha.aldabbagh@ajyalfalah.schا الدباغ على السيدة مهبمشرفين الطالب  أو اتصل

.khalaf@ajyalfalah.sch.aeahmad .ألية استفسارات 

 سيكون موظفي االستقبال و الحسابات وموظفي اإلدارة حاضرين في املدرسة لتقديم الدعم.

 ، وشكًرا لك على الحفاظ على سالمة أسرتك وااللتزام بالقو 
ً
 اعد واللوائح الحكومية.ابَق قويا

 

  تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 

 

 أنطوانيت براون 

 مديرة  املدرسة
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