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LINKING LEARNING TO LIFE 

 June 19, 2019 

Dear Parents, 

As we approach the end of this academic year, we would like to remind you of the important points and 

dates regarding the remainder of the current academic 2018-2019 and the beginning of the coming 

academic year 2019-2020. Also with this letter, find the calendar of next academic year with the 

important dates for your consideration (it can be also downloaded from the school website along with this 

letter). 

 

• As mentioned in the calendar circulated at the beginning of the academic year, GIS reminds you of the 

activities week organized for all the students (G1 to G12) which will engage them in useful activities 

and lectures (Quran recitation, athletics, general public lectures, movies, etc…). This week comes a 

part of the school initiative to engage students in non-academic activities thus benefiting students and 

serving the required schooling days. GIS End-of-year Activities Week starts on Sunday 23/06/2019 

and ends on Thursday 27/06/2019. Attendance timings will be from 8:00 am till 12:30 pm. Buses 

will continue picking up the students registered in school transportation. Parents of private transport 

are requested to drop and pick their children up on time. Regular attendance rules apply during these 

days. 

• Last day of school for all students: June 27, 2019 ending at 12:30 pm. 

• Final Report Cards distribution: June 27, 2019 between 9:00 am and 12:30 pm. 

• Retests: June 30 till July 02, 2019. Retests start daily at 8:00 am. 

• Retests Results out: July 4, 2019. 

• Parents requiring transcripts must fill out the appropriate documents at the administration giving a 

period of 5 working days for processing and documents preparation. 

• Final official attested transcripts can be furnished only when KHDA approves respective 

documentation (expected after June). 

• Requests for any transcripts and transfer papers will NOT be accepted after June 27, 2019. 

• Late transcript requests may be made after August 21, 2019. 

• Payment of fees, books, and uniform distribution commences on August 25, 2019. 

• First day of school for next academic year (2019-2020). 

➢ September 1, 2019 for Grades 1 till 12. 

➢ September 4, 2019 for KG1. 

➢ September 8, 2019 for KG2. 

Wishing you all a happy summer vacation and an enjoyable holiday! 

     School Administration 
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LINKING LEARNING TO LIFE 

2019/06/19 

 أولياء أمور طالب الصفوف )الروضة األولى إلى الثاني عشر(الكرام،

باالضافة إلى  2019-2018مع اقترابنا من نهاية عامنا الدراسي الحالي، نود تذكيركم ببعض التواريخ الهامة للعام الدراسي الحالي 

مكان اإلار فيه لبعض التواريخ الهامة )بمرفق مع هذه الرسالة التقويم للعام الدراسي القادم مش. 2020-2019تواريخ هامة للعام القادم 

 .وقع المدرسة مع هذه الرسالة(تنزيله من م

كما ورد في تقويم العام الدراسي المرسل بداية العام الحالي  (12-1لجميع الصفوف )كما نود تذكيركم بأسبوع النشاطات الالصفية   •

ويأتي أسبوع النشاطات هذا حيث سيشمل نشاطات ومحاضرات )حصص تالوة، أنشطة رياضية، محاضرات عامة، افالم، الخ..(. 

 .بادرة لدمج الطالب في النشاطات غير األكاديمية بحيث تزيد المنفعة للطالب خالل أيام التمدرسكم

 12:30صباحاً إلى  8:00. اوقات الدوام من الساعة 27/06/2019و ينتهي يوم الخميس  23/06/2019يوم األحد يبدأ هذا األسبوع 

المسجلين بباصات المدرسة إلى منازلهم. كما نرجو من أولياء أمور الطالب ستواصل باصات المدرسة احضار واعادة الطالب  ظهراً،

الذين يستقلون سيارتهم الخاصة االلتزام بالمواعيد المذكورة اعاله. سيتم اخذ الغياب والحضور للطالب في هذه االيام وفقا لقوانين 

 المدرسة المتبعة.

 .ظهراً  12:30ينتهي  1920يونيو//72: لجميع الطالباخر يوم دوام  •

 .ظهراً  12:30صباحا إلى  09:00لساعة من ا 9201يونيو//27: توزيع شهادات اخر العام الدراسي •

 .صباحاً  :0008. تيدأ يوميا الساعة 9201يو ليو /02يونيو إلى /27: امتحانات اإلعادة •

 .2019يوليو//4نتائج امتحانات اإلعادة:  •

المدرسة الى  على أولياء األمور الراغبين بطلب شهادات رسمية وأوراق انتقال البنائهم ملء االستمارة الخاصة في اإلدارة حيث تحتاج  •

 أيام عمل لتحضير األوراق المطلوبة من تاريخ توقيع الطلب. 5

قبل يوم لن يحصل ذلك وال بعد مصادقة وموافقة هيئة المعرفة و التنمية البشرية ي المدرسة أي نسخة عالمات مصدقة إلن تعط •

 .2019يونيو//30

 .27/06/2019يوم األحد الموافق لن يتم قبول طلب أي شهادة أو ورقة انتقال بعد  •

 .21/08/2019الموافق  األحدبعد يوم  يمكن استقبال الطلبات مجددا •

 .2019/اغسطس/25يوم الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد يبدأ ب ودفع المصاريف الدراسية، تسليم الكت •

 .2020-2019يوم دوام مدرسي للعام القادم اول  •

 2019/سبتمبر/1(: 12-1الصفوف ) ➢

 2019/سبتمبر/4الروضة األولى:  ➢

 2019سبتمبر//08الروضة الثانية:  ➢

 

 متمنين لكم قضاء إجازة صيف ممتعة!

 إدارة المدرسة         
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