
 

 

 
 

Date: January 3rd, 2023                                                
Dear Parents of Students in G1 – G12,  

As a gentle reminder, please note that the End of Semester 1 Exams will be 

commencing from January 9th till January 20th, 2023. The school day timings during 

the exam days will be from 7:45am – 9:30am. Parents of students in G1- G12 are 

kindly requested to pick up their children at 9:35am from their dismissal venues and 

buses will leave the school premises towards home at 9:45am. 

Also note that during the Study Leave days students stay at home to study and 

prepare for their exams. 

As for KG students, the school day remains as usual (from 7:30 am to 1:00 pm), 

while buses leave at 12:50; except for Friday, where the dispersal time is at 11:15 

am. 

Thank you and All the Best for the upcoming exams!  

Kind regards,  

 

School Administration 

   2023يناير  3 التاري    خ:  

ي عشر األعزاء أولياء أمور طالب 
، الصف األول إىل الثان   

 

ا حول مواعيد الدوام المدرسي خالل 
ً
ا لما تم ابالغكم به سابق

ً
ة تأكيد   األول  اختبارات نهاية الفصل الدراسي  فتر

ي 
ات أوقات اليوم الدراسي خالل أيام االمتحان  يرجى العلم بأن.  2023يناير  20حتر  و يناير   9من اعتباًرا ستبدأ والتر

ا  9:30 الساعة حت  و  7:45 الساعة  من ستكون 
ً
أمور طالب الصفوف من األول يرجى من أولياء وعليه، . صباح

ي عشر 
 األماكن المخصصة لكل مرحلة . علًما بأن صباًحا من  9:35الساعة  الحضور الستالم أطفالهم  إىل الثان 

 .صباًحا 9:45الساعة المدرسية ستغادر المبت  الحافالت 

 

احة دراسية كما نود أن نلفت انتباهكم إىل أن األيام المخصص ل فيها  يبقر هي أيام  ة كاستر ي المت  
للدراسة   الطالب ف 

 .واالستعداد المتحاناتهم

 

ا   7:30 : ، فيبقر كالمعتاد من الساعة أما فيما يتعلق بدوام طالب الروضة 
ً
ي حي   ، ظهًرا 1:00إىل الساعة صباح

ف 

 صباًحا.  11:15المغادرة الساعة ما عدا يوم الجمعة فتكون ،  12:50تغادر الحافالت الساعة 

 

ي االختبارات القادمة  مع الدعاء للجميع بالتوفيق  شكًرا لكم عىل تعاونكم ،
 !ف 

 أطيب التحيات، 

 إدارة المدرسة

 


