معلومات عن أوقات اليوم الدراسي
األهالي الكرام،
فيما يلي معلومات هامة تتعلق بأول يوم دراسي للعام الدراسي :2020-2019
سيكون يوم األحد الموافق  ، 2019/8/18اليوم الدراسي األول لطلبة مرحلة الدبلوما G11 -12
 سيكون يوم األحد الموافق ، 2019/9/1اليوم الدراسي األول لطلبة الصفوف .G3-G10 سيكون يوم االثنين الموافق  ،2019/9/2اليوم الدراسي األول لطلبة صفوف الروضة  KG1وطلبةالصفوف .2-1
 سيكون يوم الثالثاء الموافق  2018/9/3اليوم الدراسي األول لطلبة مرحلة ال . KG2ستكون ساعات الدوام كما يلي:
 ستكون ساعات دوام مرحلة الروضة لألسبوع األول حتى يوم الخميس الموافق  2018/9/5من الساعة 08:00صباحا ً حتى الساعة  12:00ظهراً .علما ً بأنه ابتدا ًء من يوم األحد الموافق 2019/9/8ستعود ساعات
دوام الروضة كالمعتاد من الساعة  08:00صباحا ً حتى الساعة  01:30ظهراً لكل أيام األسبوع ما عدا يوم
الثالثاء حيث ستكون ساعات الدوام من  08:00صباحا ً وحتى  01:45ظهراً.
 ستكون ساعات الدوام للصفوف من  G1-12كالمعتاد )دوام كامل) ابتدا ًء من أول يوم دراسي على النحوالتالي:
 الصفوف  2-1من الساعة  07:45صباحا ً وحتى الساعة  02:45ظهراً في كل يوم ما عدا يوم الثالثاء،حيث ستكون ساعات الدوام من كل أسبوع من الساعة  07:45صباحا ً وحتى الساعة  01:45ظهراً.
 الصفوف من  G3-12من الساعة  07:45صباحا ً وحتى الساعة  03:00ظهراً في كل يوم ما عدا يومالثالثاء ،حيث ستكون ساعات الدوام من كل أسبوع من الساعة  07:45صباحا ً وحتى الساعة  01:55ظهراً،
وللساعة  03:15لطلبة الدبلوما (.(G11-12

المدير العام
هيام الظاهر

Information about the school day
Dear parents,
Please find below important information about first day of school for the
academic year 2019-2020:
- Sunday, August 18 is the first day of school for Diploma students (G11-12)
- Sunday, September 1, 2019 is the first day for Grades 3 -10 students.
- Monday, September 2, 2019 will be the first day for KG 1 and Grades1-2
Students.
- Tuesday, September 3, 2019 will be the first day for KG2 students.
Hours will be as follows:
•

•
•
•

KG students’ hours for the first week until Thursday, September 5 will be
from 8:00 am until 12:00 pm. Kindergarten Hours go back to normal
starting Sunday, September 8, which will be from 8:00 am-1:30 pm every
day except for Tuesdays, where hours will be from 8:00 am until 1:45 pm
every Tuesday.
G1-12 students hours starting the first week, will be normal school hours as
follows:
G1-2 students’ hours will be from 7:45 am –2:45 pm every day except for
Tuesdays, where hours will be from 7:45 am until 1:45 pm every Tuesday.
Grades 3-12 hours will be from 7:45 am until 3:00 pm every day except for
Tuesdays, where hours will be from 7:45am – 1:55 pm every Tuesday and
until 03:15 for Grades 11-12 students.

Sincerely,
School Director
Hiyam Al-Thaher

