
 
 
 

 

+971 2 203 4500 / +971 2 2034501 www.ajyalfalah.sch.ae ajyalalfalah P. O. Box: 38222, New Al Falah City 

A Member of Bin Omeir Educational LLC 

Date: January 1st 2021  

Circular No: 42/ AY 2020-2021 
Subject: Distance Learning for the first two weeks of Term 2 and procedures 

 
Dear Parents,  

I hope that you were able to enjoy quality time with your loved ones over the festive period and that, 
through the new vaccination and improved plans by the government, 2021 will soon see a return to 
normal for our school community and the wider population. 
 
Due to the health situation in the U.A.E. continually being updated, ADEK sent out a notice that the 
first two weeks of the upcoming term will need to be in distance learning mode.  
Students that were registered for face-to-face teaching will resume physical classes on January 17th, 
2021.   
 
Students above 12 years who took the first COVID-19 tests, must be re-tested before entering the 
school with a negative test result on January 17th, 2021. ADEK will inform the schools of the re-testing 
dates and venues. 
 
We communicated the changes which we received from ADEK with parents through social media and 
parents’ email communication.   
To ensure that students will be taught in smaller groups and receive quality teaching, the school will 
continue with the alternative week model (A/B) online with live lessons during the two weeks for all 
Kindergarten to Grade 5 students and after that.  
 
Parents were informed of their children’s alternative week grouping whether their children were 
registered in the (A or B) groups of the alternative model. All Grade 6-10 students will continue online 
with live lessons as per the previous term for the first two weeks.  
 
Unfortunately, parents will not have the flexibility to change their preferred learning mode during the 
first two weeks of the second term, as mentioned by ADEK (Circular PE-K12E2020).     
 
During the next two weeks of the upcoming term, the following will be implemented:  
  
Week (1) January 3rd, to January 7th, 2021 

All Grade 1-5 students in Group A of the alternative week model will be taught online through live 
lessons.  Teachers will share students’ email addresses and Google links with them individually, to 
access classes on Google Classroom and will post activities with assignments that must be submitted.  
Students in Group B, will receive LOOM videos and activities that must be submitted.  
The Kindergarten Department will communicate with parents individually regarding their 
requirements. 
All Middle and Secondary School students (Grade 6-10) will continue online with live sessions and do 
not have A and B groups due to the limited number of students per group.   
 
Attendance is mandatory for all students in both the A and B groups, and teachers will record students’ 

attendance by 12:15 p.m. daily for all Kindergarten and Elementary students, while the Middle School 

and Secondary students’ attendance will be recorded for each subject daily.  
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Week (2) January 10th, to January 14th, 2021 

All Grade 1-5 students in Group B of the alternative week model will be taught online through live 
lessons.  Teachers will share the Google links to enter the Google classrooms for the live lessons.   
Group A will be sent LOOM videos and activities with assignments that have to be submitted.   
The teachers of the Kindergarten Department, will communicate with parents individually. 
All Middle and Secondary School students will be online and must attend all subject lessons online 
through the live lessons provided by their subject teachers. 
 
The school will follow stringent rules on students’ respect, attendance, interaction, discipline, and 
engagement online. Parents will be informed when students are unresponsive.  
Please take note: While attending online classes, students need to wear school uniform, open their 
cameras, interact with their teachers during the live lessons, and submit all assignments for grading 
purposes. Students who do not follow the mentioned rules, will be recorded as absent and 
unresponsive.  
 
To deliver quality teaching and learning, we request our parents’ full support and cooperation. To 
continue offering our best services, and keeping within the restricted number of students per class as 
per ADEK ‘s COVID-19 guidelines, we extended class sections and employed the following additional 
new teachers:   
 
Ms Bissan Elkechen and Ms Samantha Franey who will be teaching in KG1  
Ms Najla Sabrie who will be teaching in KG2  
Ms Rizane Le Roux who will be teaching in Grade 1   
Ms Nicola Dawn Philp who will be teaching in Grade 4  
 
Ms Maria Martin, our Curriculum Coordinator and Head of English, will teach Grade 9 and 10 English 
Language Arts.   
Mr Mohammed Ashraf, who teaches Grade 10 Engineering and Design with AutoCAD, will join us now 
on a full-time basis for Engineering and Design and Mathematics for the Middle School students.  
Ms Basma Elshimy, will teach English Language Arts in Grade 6 and 7 while still providing intervention 
to support middle school students.  
Teachers in Grade 5-10 will continue providing additional support to students during the “Power Hour”. 
 
Please call the school nurse Ms Jae-Ann Banez, at 052 7382 709 for any positive COVID-19 cases.    
We understand that the uncertainty and many changes due to COVID-19 can be stressful, so please 
reach out to us to support you and your families. If you have any questions or concerns, please 
communicate with us, at (022034525 or 022034501) as we have our students’ best interests at heart.  
 
We continue to be guided by the government’s regulations on COVID-19, and remind you to please 
stay safe and healthy. 
 
Yours sincerely, 

 

 Antoinette Brown  
Principal Director  
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 2021يناير  1التاريخ:

 2021-2020العام األكاديمي  /  42تعميم رقم 

 إجراءات التعلم عن بعد ألول أسبوعين من الفصل الدراس ي الثانياملوضوع: 

 السادة أولياء األمور الكرام،

توفير التطعيم الجديد وخطة الحكومة ملواجهة  تكونوا في صحة وأنكم تقضون وقًتا ممتًعا مع أحبائكم خالل فترة األعياد، ومن خالل نأمل أن 

 .قريًبا العودة إلى الحياة الطبيعية للمجتمع املدرس ي وللجميع 2021الوباء، نتمنى أن يشهد عام 

لجميع  عبر التعلم عن بعداألسبوع األول والثاني من الفصل الدراس ي الثاني يجب أن يكونا تلقينا إشعاًرا من دائرة التعليم واملعرفة بأن 

لجميع  2021يناير 17العربية املتحدة.حيث يستأنف التدريس داخل الصفوف املدرسية في  اإلمارات  الطالب نظرا للوضع الصحي في دولة 

 لصفي وجها لوجه.طالب التعليم ا

والحصول  2021يناير  17قبل العودة املدرسية في  مرة أخرى  19كوفيد  إعادة فحص عاًما  12زيد أعمارهم عن تيجب على الطالب الذين 

 املدرسة. ستبلغ دائرة التعليم واملعرفة املدارس بمواعيد وأماكن إعادة الفحص. للتمكن من دخول الى على نتيجة سلبية 

رسائل الو دائرة التعليم واملعرفة من خالل وسائل التواصل االجتماعي و البريد اإللكتروني  بالتغييرات التي تلقيناها من اولياء األمور لقد أبلغنا 

 .النصية

مع دروس حية  نموذج األسبوع البديل )أ / ب( عن بعدلضمان تعليم الطالب في مجموعات أصغر وتلقي تعليم جيد ، ستستمر املدرسة في 

 بعد ذلك.األسابيع البديلة نظام  خالل األسبوعين لجميع طالب الروضة حتى الصف الخامس ونستمر على

السادس  بينما سيستمر جميع طالب الصف  الخاصة بالطالب في الفصل الثاني .  "أ" و "ب"بالصفوف واملجموعات تم إبالغ أولياء األمور 

  خالل االسبوعين عن بعد. الى العاشر وفًقا للجدول الزمني للفصل الدراس ي السابق

 PE-K12E2020 على عدم السماح بتغيير نماذج تعليم الطالب بجميع املراحل بعد بداية الفصل الثاني كما ورد في التعميم رقم نأسف 

 .الصادر عن دائرة التعليم واملعرفة 

 :خالل األسبوعين املقبلين من الفصل الدراس ي الثاني، سيتم تنفيذ ما يلي

 :2120يناير  7يناير إلى  3األسبوع األول من 

 عن بعد، سيشارك املعلمون الجداول الزمنية وسيتبع الطالب روابط املجموعة "أ "سيتم تدريس جميع طالب الصف األول إلى الخامس في 

بينما سيتم إرسال مقاطع فيديو لووم مسجلة واألنشطة والواجبات  . املباشرة عن بعدالدراسية  للدخول إلى فصول  جوجل

 .مع املهام التي يجب تقديمها ب" “املجموعة لطالب 

 .سيتواصل قسم رياض األطفال مع أولياء األمور بشكل فردي

ولن يتم تقسمهم الى مجموعات "أ" و"ب" بسبب  الصف السادس الى العاشرسيكون التعليم عن بعد بث مباشر يوميا لجميع الطالب من 

 العدد املحدود للطالب في الفصول.

  

مساًء يومًيا لجميع طالب  12:15بحلول الساعة  وسيسجل املعلمون الحضور ب في املجموعتين "أ" و "ب"، لجميع الطال  ضور إلزاميالح

 .حسب كل مادةرياض األطفال واالبتدائية بينما سيتم تسجيل حضور طالب املرحلة املتوسطة والثانوية 
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 2021يناير  14يناير إلى  10األسبوع الثاني من 

 عن بعد، سيشارك املعلمون الجداول الزمنية وسيتبع الطالب روابط املجموعة "ب "الصف األول إلى الخامس في  سيتم تدريس جميع طالب

بينما سيتم إرسال مقاطع فيديو لووم مسجلة واألنشطة والواجبات  . املباشرة عن بعدالدراسية  للدخول إلى فصول  جوجل

 .مع املهام التي يجب تقديمها أ" “املجموعة لطالب 

 .يتواصل قسم رياض األطفال مع أولياء األمور بشكل فرديس

جميع املواد الدراسية ويجب عليهم حضور ولن  الصف السادس الى العاشرسيكون التعليم عن بعد بث مباشر يوميا لجميع الطالب من 

 .عن بعد

م عبر اإلنترنت. سيتم إبالغ أولياء األمور عندما ستتبع املدرسة قواعد صارمة بشأن احترام الطالب وحضورهم وتفاعلهم وانضباطهم ومشاركته

 ال يستجيب الطالب.

، وفتح الكاميرات الخاصة بهم : أثناء حضور الفصول الدراسية عن بعد ، يحتاج الطالب إلى ارتداء الزي املدرس ي ، يرجى مالحظة ما يلي

جميع املهام والواجبات حيث يحسب ذلك من ضمن العالمة الخاصة باملادة. سيتم والتفاعل مع معلميهم أثناء الدروس الحية ، وإرسال 

 تسجيل الطالب الذين ال يتبعون القواعد املذكورة على أنهم غائبون وغير مستجيبين.

خدماتنا، وااللتزام  لتقديم تعليم وتعلم عالي الجودة، نطلب الدعم والتعاون الكامل من أولياء األمور. ومن أجل االستمرار في تقديم أفضل

 :قمنا بتوظيف املعلمين الجدد التاليين التعليم واملعرفة، بدائرةالخاصة   19كوفيد بالعدد املحدود من الطالب لكل فصل وفًقا إلرشادات

 السيدة بيسان الكيشين والسيدة سامانثا فراني سيدرسان في الروضة األولى 

 الروضة الثانية في السيدة نجالء صبري التي ستقوم بالتدريس 

 السيدة ريزان لو رو التي ستقوم بالتدريس في الصف األول 

 السيدة نيكوال دون فيلب التي ستقوم بالتدريس في الصف الرابع

 .السيدة ماريا مارتن، منسقة املناهج لدينا ورئيسة قسم اللغة اإلنجليزية، ستقوم بتدريس فنون اللغة اإلنجليزية للصف التاسع والعاشر

اوتوكاد  د محمد أشرف، مدرسنا للصف العاشر في الهندسة، سينضم إلينا اآلن على أساس التفرغ للهندسة والتصميم مع برنامجالسي

 .والرياضيات لطالب املرحلة املتوسطة

طالب املرحلة ستقوم السيدة بسمة الشيمي بتدريس فنون اللغة اإلنجليزية في الصفين السادس والسابع، مع االستمرار في تقديم الدعم ل

 .املتوسطة

 في تقديم دعم اإلضافي للطالب خالل "ساعة التقوية". الصفوف من الخامس الى العاشرسيستمر املعلمون 

  

 . 0527382709عبر الهاتف  التواصل مع ممرضة املدرسة السيدة جاي آن  يجب على ولي األمر  19في حالة وجود نتيجة إيجابية لكوفيد 

يمكن أن تكون مرهقة، إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات،  19كوفيد    نحن نتفهم أن حالة عدم اليقين والتغييرات املتواصلة بسبب

 ( حيث نضع اهتمامات طالبنا في الصميم.022034501أو  022034525يرجى التواصل معنا لدعمك أنت وعائلتك على )

  

 .أمان  م بضرورة الحفاظ على صحتكم والبقاء في، ونذكرك19كوفيد  ومية بشأننستمر في االسترشاد باللوائح الحك

 

  تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة         
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