
 

 

Date: June 26th, 2020 

 
Circular 30/ AY 2019-2020 

 

Subject: ADEK schools’ re-opening survey, third term report cards, students’ re-

registration, Grade 9 GPAs, scholarships, and summer vacation reading   

Dear Parents, 

We came to a successful end of the third term and amidst the pandemic, our students, parents, 
staff, and management team, have shown the ability to foster flexibility, innovation, and 
community spirit in times of global uncertainty. 

We have successfully exercised a seamless transition to distance learning by providing creative 
teaching and learning solutions through the education platforms Google Classroom and Class Dojo 
and minimized any educational disruptions while working very closely with ADEK and MOE to make 
education continuity possible. 

Individual support during Distance Learning and 3rd term Report cards  

We trust that our parents will appreciate our amazing Helpdesk team, coordinated by Ms. Suad 
Mazen, and the individual support provided to some of our students by our support team and Ms. 
Basma Elshimy, assigned to help the students with their English reading and math online 
assignments. Our students' third term report cards are available on the parents’ portal and parents 
will have access by using their login details. 

Grade 9 achievements and parents’ appreciation  

During the start of the year and Distance Learning, our Grade 9 students worked very diligently 
with their subject teachers and continuously engaged in preparing themselves for college 
readiness. Therefore, I would like to praise our Grade 9 students for their amazing efforts, and 
motivation to succeed through difficult circumstances and would like to share the names of the 
following Grade 9 students who obtained an accumulative GPA score of 3 and above for English 
Language Arts, Mathematics and Science. The mentioned students also received a special merit 
certificate for their achievements:   

 

 

  

 

 

 

 

 

We also praise all our Kindergarten and Grade 1-8 students who obtained high grades for engaging 

with their teachers and submitting all their assignments during Distance Learning. A special gesture 

of appreciation goes to all our parents for supporting our students and engaging with our teachers 

continuously.  

  

Grade 9 Boys GPA score  

Ahmed Saeed Ahmed Almehairbi 4.0 

Ahmed Hashim Mohamed Alhashmi 3.3 

Mohammed Abdulla Salem Alshehhi 3.3 

Yazan Hussain Krikr 3.0 

Mohamed Abdulla Salem Alsenaani 3.0 

Grade 9 Girls   

Mahra Saleh Ahmed Alsaadi 3.3 

Maitha Saif Mohammed Almazrouei 3.3 

Mariam Hashim Mohamed Alhashmi 3.0 

Raghad Tarek Alzahouri   3.0 



 

 

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) Scholarship program  

I am also delighted to announce that three of our Grade 9 students, were identified by the Abu 

Dhabi Investment Authority (ADIA) board of directors for a Scholarship Program (ASP). The ASP 

board, select students for an Early Preparation (EP) scholarship program that was launched in 

2011. The ADIA Early Preparation (EP) Program, is a potential feeder into the ADIA Scholarship 

Program (ASP). ASP aims to identify and develop students who are interested in enhancing their 

academic profiles for top universities abroad. Students will be nominated by ADIA ASP, based on 

their school reports and recommendations. The EP cycle usually begins in October of each year. 

The final selection of the students depends upon their results. We congratulate the following three 

Grade 9 students that were selected by ADIA for the Early Preparation Program (EP) and wish them 

the best:  

1. Ahmed Saeed Ahmed Al Mehairbi 

2. Jumaa Khalfan Jumaa Salem Al Mehairbi  

3. Rakaan Ghassan Matar Al Shamsi  

ADEK Survey requested for school’s re-opening (urgent) 

Ajyal Al Falah’s priority is to continue providing students with the best education, student 
experience, and opportunities and would like our parents to please complete the survey by clicking 
on the link below, to plan for the reopening of our school.  

ADEK requires 80 % of our parents to respond and the responses from parents should reach ADEK 
no later than June 27th, 2020.  

https://adek.qualtrics.com/jfe/form/SV_3QnrGzs9LufcJSd   

At this stage, we would like our students to return to school and can confirm that our leadership 
team has taken serious action creating policies and procedures that will be implemented to reduce 
the spread of COVID-19 when students enter the school. Our school’s policies and procedures aim 
to ensure social distancing, supervising, and continuous temperature checks and strict health and 
safety procedures in our classrooms, canteens, and during recess when our students return to 
school. 

ADEK requested schools and parents to rank one of the following models that are considered for 
the school’s reopening and for students to return and mentioned that the school fees will remain 
the same for any of the models chosen:  

The five option model suggested by ADEK include:    

Model Explanation 

Full-Day Students will attend school as they did before COVID-19. 

Half-Day Students will attend school daily either in the morning or in the 
evening for +-4 hours. 

Alternating Days Students will attend school for 2 or 3 days every week 

Alternating Weeks Students will attend school for 1 week, and then study at home 
the next week. 

Distance learning only:   ADEK requested that parents should rather think of students 
returning to school. 

We urge our parents to please complete the survey to support our Leadership team with the 
school’s re-opening and final planning for 2020-21.  
 

https://adek.qualtrics.com/jfe/form/SV_3QnrGzs9LufcJSd


 

 

Students’ re-registration:  
There are limited seats available in Kindergarten and our Elementary Section, and we would like to 
request that parents re-register their children before July 12th, 2020 to enable us to finalize our 
students’ grade placements and the final orders for education resources.  
You can find out more about the re-registration by contacting our staff at:   
 

Contact person Contact details Email address 

Accountant: Mr. Saidiq Abdullah  022034518 Jahabar.abdullah@ajyalfalah.sch.ae 

Registrar:  Ms. Lamya Merheby 052 554 6534 
(available on Sunday) 

registrar@ajyalfalah.sch.ae 

(For any other support) PA to the Principal 
and Parents’ Liaison:  Ms. Rola El Khatib 

052 557 5805 rola.khatib@ajyalfalah.sch.ae 
 

 
Epic FREE English reading portal and school challenge for the summer 
I would like to encourage our students to: “Read as much as they can as many times as they can”, 
during the summer. Within the Google Classroom, teachers and students will have unlimited access 
to Epic's library of thousands of books, videos, Read-to-Me books, and Audiobooks to encourage 
learning over the summer. Teachers will invite parents to read on Remote Student Access before 
June 30th, and to Epic Free starting on July 1st.  Students who can prove that they read 100 books 
starting from July 1st to August 30th, 2020, will receive a special Principal’s award from the school.   
 
Please use the following link for more information.      
https://getepic.zendesk.com/hc/en-us/articles/360028656532-Can-my-students-access-Epic-
over-the-summer- 
 
Alef free Education platform:  https://learning4all.alefed.com/ 
Alef Education is a free platform, and is aligned to the U.A.E. Ministry of Education (MOE) 
curriculum for Arabic Language, Social Studies and Islamic Studies, and is also aligned to US 
Common Core Standards for Grade 6-8 Math. Students can practice their Arabic or math skills 
during the summer break. 
 
Quran competition and awards 
 
The final Islamic competition that was hosted online by our Islamic teachers under the guidance of 
Mr. Rami Al Sabbagh and Ms. Hiyam Al Rousan, went very well and many of our students received 
an award for their commitment and achievement to reciting and memorizing the Quran. We would 
like to thank Mr. Hamad Humaid Al Menhali, one of our respected parents, for sponsoring the 
competition yet another year. We appreciate his kind and generous contribution and 
encouragement to our students.  
The members of the Governing body, the school’s leadership team, and all our staff at Ajyal Al 
Falah wish our parents and students a blessed and wonderful summer break until we meet again 
on August 30th, 2020 to start the new academic year.  

Keep blessed, safe, and healthy.  
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 تعميم 30

، بطاقات تقرير الفصل الدراس ي الثالث ، إعادة تسجيل   ADEKاستبيان إعادة افتتاح مدارس  املوضوع:

 العطلة الصيفية في قراءة الأهمية  صف التاسع ، املنح الدراسية ، و ال لطلبة الطالب ، املعدل التراكمي 

 

 أولياء األمور الكرام، 

أظهر طالبنا وأولياء األمور واملوظفين وفريق اإلدارة  ،املنتشر الوباءبالرغم من لفصل الدراس ي الثالث هاية القد وصلنا إلى ن

 .الصعبة هذه الظروفالقدرة على تعزيز املرونة واالبتكار وروح املجتمع في 

 Classو  Google Classroomمن خالل منصات التعليم  تعليمية مبتكرةعن بعد من خالل توفير حلول  في التعلملقد نجحنا 

Dojo  امكانية بهدفالتعليم ووزارة التربية و  وواملعرفة دائرة التعليم مع كثب تعليمية أثناء العمل عن  مشاكلوتقليل أي 

 استمرار التعليم.

 :الدعم الفردي أثناء التعلم عن بعد وبطاقات تقرير الفصل الدراس ي الثالث

من قبل فريق  الطالببتنسيق من السيدة سعاد مازن ، والدعم الفردي املقدم لبعض  ، الفنيالدعم  ثقتكم بقسمنقدر 

مساعدة الطالب في قراءة اللغة اإلنجليزية والرياضيات عبر اإلنترنت. تتوفر ب  املوكلةوالسيدة بسمة الشيمي ، االكاديمي  الدعم 

باستخدام تفاصيل الدخول الخاصة بكم والتي  عليها املوقع اإللكتروني يمكنكم الحصول بطاقات تقرير الفصل الدراس ي على 

.
ً
 تم ارسالها مسبقا

 أولياء األمور:إنجازات الصف التاسع وتقدير 

 الصف التاسع  وشاركوا باستمرار في إعداد أنفسهم اجتهد طلبة التعليم عن بعد ، فترة و الدراس ي بداية العام منذ 
ً
 استعدادا

وأود أن   الصعبة الظروف هذه ودافعهم للنجاح في  املذهلة، أود أن أثني على طالب الصف التاسع لجهودهم  ، الذللكلية. 

 وما فوق في فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات 3 تراكمي معدلأشارك أسماء طالب الصف التاسع الذين حصلوا على 

 والعلوم.

 

 

 

 

 

 

 

مع معلميهم وتقديم جميع  ، للتفاعل الذين حصلوا على درجات عالية 8-1كما نثني على جميع طالب رياض األطفال والصفوف 

 طالبنا والتفاعل مع معلمينا بشكل مستمر. كملدعمشكرا من القلب مهامهم أثناء التعلم عن بعد. 

 

 أسماء طالب الصف التاسع بنين  املعدل التراكمي 

 أحمد سعيد أحمد املحيربي  4.0

 أحمد هاشم محمد الهاشمي  3.3

 محمد عبدهللا سالم الشّحي  3.3

كركريزن حسين  3.0  

 محمد عبدهللا سالم السيناني  3.0

 أسماء طالب الصف التاسع بنات  املعدل التراكمي 

 مهرة صالح أحمد السعدي  3.3

 ميثة سيف محمد املزروعي  3.3

 مريم هاشم محمد الهاشمي  3.0

 رغد طارق الزهوري  3.0



 

 

 برنامج املنح الدراسية لهيئة أبوظبي لالستثمار

( ADIAثمار )من قبل مجلس إدارة هيئة أبوظبي لالستاختيارهم أيًضا أن أعلن أن ثالثة من طالب الصف التاسع ، تم  رنييس

هذا البرنامج (. يهدف EPلإلعداد املبكر ) ADIA. برنامج 2011الذي تم إطالقه في عام ، منح الدراسيةاالعداد املبكر لل  لبرنامج

األكاديمي ألفضل الجامعات في الخارج. سيتم ترشيح الطالب من قبل رفع تحصيلهم تحديد وتطوير الطالب الذين يرغبون في ل 

ADIA ASP  ًعلى تقاريرهم وتوصياتهم املدرسية. تبدأ دورة  ، بناءEP  في أكتوبر من كل عام. يعتمد االختيار النهائي للطالب 
ً
عادة

 لهم التوفيق نرجو( EPلبرنامج اإلعداد املبكر ) ADIA الختيارهم من قبل  التالي ذكرهمعلى نتائجهم. ننهئ طالب الصف التاسع 

 :والنجاح

 حمد سعيد أحمد املحيربيأ .1

 جمعة خلفان جمعة سالم املحيربي .2

 راكان غسان مطر الشامس ي .3

 )عاجل( املدارسإلعادة فتح  دائرة التعليم واملعرفة استبيان 

استكمال أولياء األمور تزويد الطالب بأفضل تعليم وخبرة وفرص ، ونود من  الفالح باالستمرارأجيال  تنا فيتتمثل أولوي

 :بالضغط على الرابط أدناه  الخاص بإعادة فتح املدارس االستبيان

 .2020يونيو  27 أقصاه موعد ب   استكمال هذا االستبيانويجب  أولياء األمور  من% 80ب رد نسبة يتطل

https://adek.qualtrics.com/jfe/form/SV_3QnrGzs9LufcJSd   

م سيت  احترازيةتدابير قد اتخذ إجراءات جادة و  إلدارةنود أن يعود طالبنا إلى املدرسة ويمكننا تأكيد أن فريق ا املرحلة، في هذه 

  الطالب إلى املدرسة دخول عند  COVID-19تنفيذها للحد من انتشار 
ً
. تهدف سياسات وإجراءات مدرستنا إلى ضمان مجددا

االجتماعي واإلشراف والتحقق املستمر من درجات الحرارة وإجراءات الصحة والسالمة الصارمة في الفصول التباعد 

 العطلة.الدراسية واملقاصف وأثناء 

. لطالبة افتح املدرسة وعود التالية إلعادة النماذجمن واحد  اختيارمن املدارس وأولياء األمور  دائرة التعليم و املعرفةطلبت 

 ن و 
 
 التالية: النماذجع مي على جكما هي  تبقىأن رسوم املدرسة سب ر ذك

 التفاصيل النموذج

العودة بشكل تام مع الحفاظ على التباعد  دوام كامل

 االجتماعي 

ساعات اما  4تواجد الطالب يوميا في املدرسة ملدة  دوام جزئي

 او مساءً 
ً
 صباحا

حضور الطالب إلى املدرسة يومين او ثالثة أيام من  التناوب بااليام

 كل أسبوع

 ي املنزل تواجد الطالب أسبوع في املدرسة و آخر ف التناوب ب االسابيع

حثت دائرة التعليم و املعرفة أولياء األمور على  التعلم عن بعد 

 رساوضوع عودة الطالب الى املدة مدراس

 . 2021-2020 للعام الدراس يإعادة فتح املدرسة والتخطيط النهائي  اإلدارة فيعلى استكمال االستبيان لدعم كم نحث

  

https://adek.qualtrics.com/jfe/form/SV_3QnrGzs9LufcJSd


 

 

 إعادة تسجيل الطالب:

يوليو  12قبل  أبنائكمإعادة تسجيل  منكم نطلب و االبتدائية، هناك مقاعد محدودة متاحة في رياض األطفال وقسم املرحلة 

ن ل  2020
 
 طالبنا والطلبات النهائية ملوارد التعليم.ل  مواقع الصفوفمن إنهاء نتمك

 

 :معالرجاء التواصل عن إعادة التسجيل  ملزيد من املعلومات

يد اإللكب     البر
ون   اإلسم رقم التواصل   

Jahabar.abdullah@ajyalfalah.sch.ae 022034518  :صديق عبدللا   المحاسب 

registrar@ajyalfalah.sch.ae 

052 554 6534 
( األحدمن يوم  ) 

 مسؤول التسجيل: لميا مرعبر  

rola.khatib@ajyalfalah.sch.ae  052 557 5805 
مساعدة المديرة و مسؤولة التواصل مع أولياء  

 روال الخطيب  األمور 

 

 للصيفمجانية للقراءة باللغة اإلنجليزية وتحدي مكتبة 

، سيتمكن املدرسون والطالب من الوصول  Google Classroomداخل  من الكتب قراءة أكبر عدد ممكن طالبنا على: حثأ

والكتب الصوتية لتشجيع التعلم خالل فصل الصيف. التي تضم آالف الكتب ومقاطع الفيديو  Epicمحدود إلى مكتبة الال 

 يوليو.  1بدًءا من  Epic Freeيونيو ، وإلى  30قبل  Remote Student Accessسيقوم املعلمون بدعوة أولياء األمور للقراءة في 

 .2020أغسطس  30يوليو الى  1في الفترة من كتاب  100ة صة للطالب الذين قاموا بقراءئزة خاح جاديرة املدرسة بمن ستقوم م
 

 يرجى استخدام الرابط التالي ملزيد من املعلومات.

https://getepic.zendesk.com/hc/en-us/articles/360028656532-Can-my-students-access-Epic-
over-the-summer- 

 /https://learning4all.alefed.comمنصة ألف املجانية للتعليم: 

اإلمارات العربية املتحدة. في ( للغة العربية MOEة مع منهج وزارة التربية والتعليم )تطابقوم مجانية،ألف للتعليم هي منصة 

وهو متوافق أيًضا مع املعايير األساسية األمريكية املشتركة للصف السادس إلى  اإلسالمية، والدراسات االجتماعية والدراسات 

 الثامن في الرياضيات. يمكن للطالب ممارسة مهاراتهم في اللغة العربية أو الرياضيات خالل العطلة الصيفية.
 

 لقرآن والجوائزا يا قارئ مسابقة 
 

عبر القرآن مسابقة يا قارئ بإعداد اإلسالمية قام معلمو التريبة  هيام الروسانة السيدن السيد رامي صباغ و ل مك بتوجيهات

دعمه والي و ثاني على الت عام الل لاملسابقة ه لهذرعايته ل ، سيد حمد حميد املنهالي ل ر الولي األمتوجه بجزيل الشكر ن  ، اإلنترنت

 .للمدرسة و الطالب 

 

  كمللقائ  ونتطلع سعيدة، إجازة نرجو لكم
ً
  2020أغسطس  30في  اس ي الجديدم الدر بداية العا عندمجددا

 دمتم ساملين 

 

 ، لتقدير واالحترامتفضلوا بقبول فائق ا

 

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة 
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