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LINKING LEARNING TO LIFE 

Dubai, March 21, 2021 

Dear Parents, 

 

After receiving several suggestions and remarks during the weekend regarding the Ramadan timings, and to 

ensure our Parents’ and students’ ability to worship and rest during the holy month, the school administration 

revisited the timings shared with you earlier and decided on shortening Ramadan day further so that it starts 

at 9 am daily and ends at 1 pm. KGs will still finish at 12.30 where parents may pick up their KG children at 

12.40 pm as usual. KG bus students will leave at 1 pm with the rest of the students at the end of the day. 

 

As for the mid-semester2 exams, please note that they have been rescheduled and will now start as follows: 

• April 13th , 2021 for Grade 1 (ending 15th of April 2021) 

• Wednesday, April 14, 2021 for Grade 6 to Grade 12. 

• Thursday, April 15, 2021 for Grade 2 to Grade 5 

This will give proper time for parents and students to acclimate to Ramadan and fasting before starting the 

exams. 

 

New Ramadan timings and new test schedule will follow in upcoming emails. 

 

May Allah accept your prayers and fasting. We wish you all a blessed Ramadan and pray for your health and 

safety always. 

 

Best regards.          School Administration 

 

 ،أولياء األمور الكرام

 

مناسبة تهدف إلى   توفير أوقاتان، ومن أجل  بعد تلقي العديد من االقتراحات والمالحظات خالل عطلة نهاية األسبوع فيما يتعلق بمواعيد رمض

ر  تقصيزيادة  وقررت    األسبوع الماضي  التي أرسلناهاخالل الشهر الفضيل، قامت إدارة المدرسة بإعادة النظر في المواعيد    التعبّد والراحة

حيث  كالمعتاد    12.30طفال في الساعة  رياض األصفوف  ظهًرا. ستنتهي    1صباًحا يوميًا وينتهي الساعة    9رمضان بحيث يبدأ الساعة    في  يومال

ظهًرا    1سيغادرون الساعة  المستخدمين للحافالت ف  طالب الروضةكالعادة أما    12:40من المدرسة الساعة    أبنائهم   يستطيع أولياء األمور أخذ

 .مع بقية الطالب في نهاية اليوم

 

 :يومبتأخير بداية االمتحانات ل أيًضا سنقوممنتصف الفصل الدراسي الثاني، يرجى مالحظة أننا   اتبالنسبة المتحان

 .2021أبريل،  15حتى و 13 منامتحانات الصف األول  •

 .12وحتى  6لصفوف  2021أبريل  14 األربعاء •

 .5وحتى  2لصفوف  2021أبريل  15الخميس  •

 .الوقت ألولياء األمور والطالب للتأقلم مع رمضان والصيام قبل بدء االختبارات حيث سيتيح هذا

 

 .والجدول الزمني الجديد لالختبار في رسائل البريد اإللكتروني القادمة المبارك رمضانخالل شهر  التوقيت الجديد لنرسس

 

 .ة الجميعوسالم  صحةمن أجل  ندعو. نتمنى لكم جميعاً رمضان مباركا ووقيامكم وجميع طاعاتكم مصيامكتقبل هللا 

 

 المدرسة  إدارة           مع أطيب التمنيات. 

http://www.greenwood.sch.ae/
mailto:info@greenwood.sch.ae

