
 

 

 

 

Dear Ajyal Center families and community, 
  
ACCEL International’s Ajyal Center would like to officially welcome your student back to school. Our team 
is happy to announce that we have received approval from the Ministry of Education to provide four days 
of on-campus education and therapy to students for four hours each day. Next week, classes will resume 
at the Ajyal Center for our students as we provide full access to our programs and services. It will be very 
important for you to click here and read ACCEL’s “Return to Facilities Health and Safety Plan” as we 
welcome our staff and students back to our Center. Please read below for important dates and 
information regarding enrollment. 
  

• Tuesday, 6 October - The last day for one-on-one Therapy and Assessment at the center will be 
6 October. At this point, we will begin preparing for bring students back to school on 14 October. 
 

• Thursday, 8 October – Last day of daily Online learning classrooms. Online learning will 
transition to once a week on 20 October for students who participate in person on campus. We 
will still offer full time on-line for families/students who choose this option. 

 
• Saturday, 10 October - ACCEL will release a video introducing parents to our program as well 

as covering new safety information and procedures related to Covid-19. 
 

• Monday, 12 October - Ajyal Center Staff will be available on a Zoom meeting. We are eager to 
answer any questions you may have. The link will be sent to all parents of enrolled students.  

 
• Wednesday, 14 October - Enrolled students will begin classes on Wednesday, 14 

October. Classes will be held every Sunday, Monday, Wednesday and Thursday. There will be 
no school on Tuesdays. 

 
• Tuesday, 20 October – Online learning returns for once a week lessons. Online learning will be 

held on Tuesdays from 8am to 10am. 
 
ALL students will need a Consent Form signed by parents and Medical form completed by a physician 

before joining us at the Ajyal Center. Please click the links above to access these forms. Both documents 
must be submitted before attending school at the Ajyal Center. Your doctor may be willing to complete the 
Medical form without an appointment by reviewing your son or daughter's medical history. This will be the 
decision of your physician. 
  
If you are not already enrolled and are interested in enrolling or re-enrolling for our program, please be 
sure to submit the Consent form and someone at the center will contact you regarding completion of the 
enrollment process. Due to limited class sizes, a waiting list will be started for any students that cannot 
start right away. Please reserve your spot today! 
  
We appreciate you completing these steps right away. If you have additional questions, or need further 
information, please click here to submit your contact information. We will get back to you as soon as 
possible to answer any questions you may have. 
 
  
Thank you, 
  

 

https://accel.sa/wp-content/uploads/2020/10/Return-to-Ajyal-Center-plan.pdf
https://form.jotform.com/202771605586460
https://accel.sa/wp-content/uploads/2020/10/Medical-Form-ACCEL-Ajyal-1.pdf
https://form.jotform.com/202782117554051


 

 

 

 
 أولياء أمور   طالب مركز  أجيال األعزاء

 
نرحب  بعودة طالبنا  األعزاء  لمركز  أجيال, ويسعدنا  أن نبلغكم  بح صولنا  عل  موافقة وزارة التعليم  لتقديم خدمات تعليمية  

    كانت  ليوم  واحد   
   اليوم.  وهذا   تغيي    كبي   عن خطتنا  السابقة والت 

   األسبوع  و  ألرب  ع ساعات ف 
   المركز  ألربعة أيام ف 

وعالجية ف 
   المركز.  نود  منكم  قراءة  خطة   

, فبذلك سيتمكن الطالب  من االستفادة من  برنامجنا  وخدماتنا   ف     األسبوع  لمدة  ساعتي  
ف 

العودة  للمرافق بسالمة  و  أمان  )اضغط عل  الرابط  للوصول(   للموظفي    والطالب  للمركز   وذلك لألهمية.  الرجاء  قراءة   
 النقاط التالية المتعلقة بتواري    خ  ومعلومات مهمة للتسجيل: 

 
  14 يوم الطالب  لعودة  المركز  ي   هتج  وسيتم الفردية.  والتقييمية العالجية للجلسات  يوم  آخر  سيكون  – أكتوبر   6 الثالثاء ●

 أكتوبر. 
 
  ابتداء باألسبوع فقط  واحد   ليوم بعد  عن التعليم وسيصبح , بعد عن اليوم   للتعليم يوم  آخر   سيكون – أكتوبر   8  الخميس ●
ون  اللذين للطالب أكتوبر   20 من  بذلك.   الراغبي    للطالب  ع األسبو  لكامل بعد  عن التعليم وسيستمر  للمركز.  يحض 
 
نامجنا  لألهال    توضيح   فيديو  إصدار  سيتم  – أكتوبر   10  السبت ●  . 91 بكوفيد  المتعلقة الوقائية اإلجراءات جانب إل  لير
 
سل أسئلتكم, كل  عل  لإلجابة أكسيل فريق وسيتواجد   الزووم  برنامج  طريق عن اجتماع سيعقد   – أكتوبر  12 اإلثني   ●   وسي 

    المسجلي    الطالب  أهال   لجميع الرابط هذا 
 أكسيل.  مركز  ف 

 
    المسجلي    الطالب سيبدأ  -أكتوبر  14 األربعاء ●

  األحد, الدراسة أيام ونوستك أكتوبر.  14 األربعاء يوم   الدراسة أكسيل ف 
,   للتعقيم.  الثالثاء  يوم المركز  وسيغلق والخميس.   واألربعاء, واإلثني  

 
  واحدة  لمرة  بعد  عن التعليم سيكون - أكتوبر  20 الثالثاء●

 
  10 إل  8  الساعة من وسيكون أكتوبر,  20  من ابتداء أسبوعيا

 
 
 . صباحا

 
 

سيطلب من جميع األهال  توقيع نموذج الموافقة الخطية و تعبئة النموذج الطب    من قبل طبيب مختص قبل الحضور  
للمركز. الرجاء الضغط عل الرابط أعاله للوصول إل النماذج, ويجب تسليمها جميعا قبل الحضور للمركز. سيقرر  الطبيب    

حجز  موعد.   إذا   كان باإلمكان إكمال النموذج المرفق  عن طريق مراجعة التاري    خ  الطتر   من غي 
 

   مركز  أجيال أو  ترغب بإعادة تسجيل ابنك /  ابنتك وسنتواصل معك  
  ف 
 
  مسبقا

ا
الرجاء إكمال  وتسليم النماذج إذا   كنت مسجل

إلكمال اجراءات التسجيل.  وستكون هناك قائمة انتظار  ألي طالب /   ة ال  يوجد  له /  ها   مقعد  بسبب السعة المحدودة لكل  
 صف.  الرجاء  حجز  مقعد  إلبنك   /  ابنتك.   

 
 
.  وإذا   كانت لديك أي  أسئلة  أو  تحتاج معلومات أكي   الرجاء  

 
نشكر  لكم  تفهمكم  ونقدر  لكم  استجابتكم و  إكمال اإلجراءات فورا

   أقرب  فرصة لإلجابة عل  جميع استفساراتك. 
 الضغط  هنا  لتسليم رقم  التواصل.  سنتواصل معك ف 

 

https://accel.sa/wp-content/uploads/2020/10/خطة-عودة-طلاب-مركز-أجيال-أكسيل-1.pdf
https://accel.sa/wp-content/uploads/2020/10/Medical-Form-ACCEL-Ajyal-1.pdf
https://form.jotform.com/202771404690453
https://form.jotform.com/202771404690453
https://form.jotform.com/202771404690453
https://form.jotform.com/202782169980061

