
 
 
 

 

+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: ـFebruary 22th 2021 

Circular No: 58/ AY 2020-2021 
Subject: COVID-19 Tests for Ajyal Alfalah’ students 12 years above and below 

 
Dear Parents,  

We received a notice from ADEK and DOH that it has been decided by the Abu Emergency, Crisis and 

Disasters Committee for the COVID-19 Pandemic that students aged 12 and above will have to be 

tested every two weeks, the cost of which will be covered by the government. All Students of 

Determination are exempt from being tested.   

Students aged 12 years and above 

Students aged 12 years and above who physically attend the school must have a valid COVID-19 

negative test for 14 days. Our student must follow the below testing schedule and locations.  

Students should provide the testing centre with the following information:  

 Emirates Identification cards 

 A copy of the attached sheet, indicating the school’s code (K9284), school name, location, 

date, and timing of the COVID-19 test must be provided.  

 Students who miss the free scheduled COVID-19 test must be tested at a public or private 

testing centre or hospitals at their own cost.  

Students 12 years and above, physically attending the school on term2 will not be allowed to enter 

the school without a negative test result valid for 14 days. 

Scheduled COVID-19 test for Ajyal Alfalah students 

School Code KS-9284 

School Name Ajyal International - Alfalah 

ROUND 2 COVID-19 Test Date 23-Feb-21 

ROUND 3 COVID-19 Test Date 06-Mar-21 

ROUND 4 COVID-19 Test Date 16-Mar-21 

ROUND 5 COVID-19 Test Date 26-Mar-21 

Working Hours 7:00 a.m. to 10:00 p.m. 

Testing Center 
Biogenix Labs - G42 Healthcare - Masdar City - 

Abu Dhabi - 

Location https://goo.gl/maps/ejSsx46LyKjCKYXq5 
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Student aged below 12 years  

Students aged below 12 years who physically attend the school after returning from international 

travel need to provide the school a COVID-19 negative test valid for 96 hours.  Our student must follow 

the below testing schedule and locations.  

Students should provide the testing centre with the following information:  

 Emirates Identification cards 

 A copy of the attached sheet, indicating the school’s code (K9284), school name, location, and 

timing of the COVID-19 test must be provided.  

 A proof of travel, passport, or ticket. 

 

Below 12 travellers testing location 

School Code KS-9284 

School Name Ajyal International – Alfalah 

Working Days 7 days a week 

Working Hours 8:30 a.m. to 11:00 p.m. 

Testing Center 
Biogenix Labs - G42 Healthcare - Masdar City - 

Abu Dhabi - 

Location https://goo.gl/maps/ejSsx46LyKjCKYXq5 

 

 

Please keep safe and healthy.  

Yours sincerely, 

 

 

 Antoinette Brown  
Principal Director  
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 2021فبراير    22التاريخ: 

 2021-2020العام األكاديمي /  58 تعميم رقم

  و أقل  عاًما 12فوق  الفالحأجيال الخاص بطالب   19فحص كوفيد املوضوع: 

  

 السادة أولياء األمور الكرام،،

يجب ،  19خالل جائحة كوفيد  لجنة الطوارئ واألزمات والكوارث في أبو ظبي لوائح الصااااااااااااادرة   الو  املعرفةئرة التعليم و وفقا لتعليمات دا

يث  ين حهو كل أسااااااااا 19للحص كوفيد   اًما فما فوق أن يخضاااااااااعوا 12طالب التعليم الصااااااااالو هوجاا لوجتب الأي  رهل  أ مار م  لى جميع 

وطالب التعليم عم بعد حيث أنهم غير ملزمين   وال يشمممممممممممممل  لص الطالب مم أ مممممممممممم اب ال مم  .اللحصرسااااااااااااوم بظبي أبو رتكلل حكومة 

 .بالفحص

 فما فوق عاًما  12الطالب مم سم 

  بدخول ارى املدرسااااااة دون اخيجة اختهار ساااااالهية  اًما فما فوق ،  12الأي  رهل  أ مار م  ويحضاااااارون ارى املدرسااااااة الأي  ب طال للل  ُيساااااامح 

 أدااه. الخاص بطالبنا حسب الجدول املرفق اللحوصاتموا يد و راريخ ومكان ارهاع . ارجو منكم يوًما 14سارية ملدة 

 :يجب على الطالب تزويد مركز الفحص باملعلومات التالية

 بطاقات الاوية اإلمارارية 

  والأي يشااااااير زرى رمس املدرسااااااة  الجدول املرفق مم سممممممخة تقديم نيجب ،)K9284(روقيت فحص والتاريخ و  واساااااام املدرسااااااة واملوقع

 19.كوفيد 

  يجب  لى الطالب القيام  بمدرسخنا  وفي  حالة  دم االلتزام باملوا يد حسب البرنامج الخاصالفحص مجاني فقط يرجى العلم أن

 . في مركز فحص عام أو خاص نفقتهم الخاصة لى بألك 

، بدخول املدرسة دون فعلًيا في اللصل الدراس ي الثانو والأي  يحضرون املدرسة ،  اًما فما فوق  12رهل  أ مار م ل  ُيسمح للطالب الأي  

 يوًما. 14اخيجة اختهار سلهية صالحة ملدة 

 عاًما 12الذيم تبلغ أعمارهم التعليم الصفي طالب الاصة بمواعيد الفحص الخ

 

 KS-9284 مدرسة رمز 

 اللالح -جيال الدولية أمدرسة  اسم املدرسة

 2021فبراير  23 19-كوفيد  فحص الجولة الثانيةموعد 

 2021 مارس 06 19-كوفيد  فحصلثة الجولة الثاموعد 

 2021مارس  16 19-كوفيد  فحص رابعةالجولة الموعد 

 2021مارس  26 19-كوفيد  فحص خامسةالجولة الموعد 

 م 10:00ص حتى  7:00 ساعات العمل

 - أبو ظبي -مدينة مصدر  -للر اية الصحية  G42 - مختبرات بيوجينكس الفحصمركز 

 https://goo.gl/maps/ejSsx46LyKjCKYXq5 موقع
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 سنة 12تقل أعمارهم عم  الطالب الذيم

رسويد  م  خارج الدولةالعودة  في حالة املدرساااااااااة فعلًيا في  حضااااااااارون  اًما والأي  ي 12مار م    الأي  رقل أ  جينالتعليم اله طالبحتاج ي

 أدااه.لخاص بطالبنا  حسب الجدول املرفق ا كان اللحصارجو التوجت ملسا ة.  96ملدة  ةصالح 19هية للحص كوفيد لنخيجة سدرسة بامل

 ات التالية:يجب على الطالب تزويد مركز االختبار باملعلوم

 بطاقات الاوية اإلمارارية 

  والأي يشاااير زرى رمس املدرساااة  الجدول املرفق  مم سمممخةتقديم نيجب ،)K9284( وقيت فحص كوفيد رو  واسااام املدرساااة واملوقع

19 . 

  جواز السلر أو التأكرة.، رقديم اثهات    مو د العودة م  السلر 

 العائديم مم خارج الدولةو  سنة 12تقل أعمارهم عم  الذيممركز فحص الطالب 

 KS-9284 مدرسة رمز 

 اللالح -جيال الدولية أمدرسة  اسم املدرسة

 أيام في األسهوع 7 أيام العمل 

 م 11:00ص حتى  8:30 ساعات العمل

 - أبو ظبي -مدينة مصدر  -للر اية الصحية  G42 - مختبرات بيوجينكس الفحصمركز 

 https://goo.gl/maps/ejSsx46LyKjCKYXq5 موقع

 

 م.يرجى الحلاظ  لى سالمتكم وصحتك

 رلضلوا بقهول فائق االحترام، 

 

 

 

 أاطواايت براون 

 مديرة املدرسة
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