1st March 2021
Issuance of Student Collection Passes
Dear Parents and Guardians
In order to maximise the safety and well-being of our students, kindly be reminded that our dismissal procedures have been
updated. Each AJA family will receive two Student Collection Passes; this pass will list the names of all AJA siblings within each family
group. Only the holder of the Student Collection Pass will be able to sign out listed students at the end of the school day; at which
point the student/s become/s the sole responsibility of the designated person who has collected the student/s.
Please note that the Student Collection Passes are available for parents to collect from the main Reception Desk at any point during
the school day, from 07:00 to 13:00, Sunday to Thursday. Noting that students will not be allowed to leave starting from Sunday 7th
March without a school ID card.
Please do not send a driver or a nanny to collect the Student Collection Pass as a parent’s signature is required on the acknowledgment
receipt.
It is very important to note that where there are sibling groups, Secondary students should be collected first, followed by Primary and
then Early Years’ students. Nursery and Reception students, who are part of a sibling group, should remain in the Early Years’
Department, under the supervision of Academy staff, until their Primary and Secondary siblings have been collected.
We rely on our parents’ support and cooperation to ensure that AJA students remain safe and secure in their learning environment.
Regards

04/03/2021 :التاريخ

السّادة أولياء األمور الكرام
: وبعد،تحيّة طيّبة
ّ  نود تذكيركم بأنّه قد ت ّم تحديث إجراءات وصول،الطالب وأمنهم
ّ صا من إدارة أكاديميّة الجزيرة على سالمة
 حيث ستُسلَّم ك ّل، وانصرافهم منها،الطالب إلى األكاديميّة
ً حر
ّ / الطالب
ّ  وسيتض ّمن هذا التّصريح أسماء،)عائلة (تصري ًحا واحدًا فقط لجمع أبنائها من طالبنا
 وحامل هذا التّصريح وحده فقط بإمكانه توقيع قائمة استالم،)الطالبات (األخوة
ّ / الطالب
ّ  حيث ستقع مسؤوليّة،الطالب في نهاية اليوم
ّ
ّ الطالبة بعدها على ال
.شخص الذي قام باستالمه
ّ / الخاص باصطحاب الطالب
 – إلى6:45 ي من السّاعة
الطالبات
مع العلم بأن التّصريح
ّ
ّ متوفرا لألباء واألمهات في االستقبال
ً
ّ ي في األكاديميّة خالل اليوم الدّراس
ّ الرئيس
. مارس7  حيث أنه سوف يمنع خروج الطالب من غير تقديم التصريح الخاص بهم ابتدا ًءا من يوم األحد الموافق. من األحد إلى الخميس14:30
ّ يُرجى عدم إرسال الخادمة أو السّائق الستالم التّصريح حيث
.ي األمر نفسه مطلوب بإقرار استالم التّصريح
ّ إن توقيع ول
ّ  و، أخوات/  إن كان هناك أخوة،من المه ّم جدًّا معرفة
 وذلك وفقًا لتوصيات،الروضة
ّ  ث ّم مرحلة، ث ّم طالب المرحلة االبتدائيّة،أن اصطحاب طالب المرحلة الثّانويّة يكون ّأو ًال
.ي
ّ الدّفاع المدن
الروضة إلى أن يت ّم استالم أخوتهم الموجودون في
 طالب الت
ّ الروضة تحت مراقبة معلمات مرحلة
ّ والروضة ال ّلذين لديهم أخوة باألكاديميّة يجب أن يبقوا في قسم
ّ ّمهيدي
ّ
. أو المرحلة الثّانويّة/المرحلة االبتدائيّة و
ّ  غير مسموح
ّ الممرات دون صحبة ال
.شخص المسؤول عن اصطحابهم
للطالب االنتظار بمنطقة االستقبال أو
ّ
ّ  نأمل في تلقّي الدّعم والمساعدة من أولياء األمور الكرام؛ لضمان وتوفير بيئة تعليميّة آمنة
للطالب
مع أطيب التحيات

