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 مـدرسة جـرين وود إنترنـاشيـونـال

 

21-Ref: #G9 
09/12/2021 

 
Dear Parents of students in grades (KG1-G12), 
  
In accordance with the new directives of the UAE government on the revised workweek and weekends 
which will come into effect from January 1,2022, the timings of the school days are as follow from 
Monday January 3rd,2022. 
  
Monday to Thursday  
  

KG1 & KG2 7:45 am – 12:40 pm  

Grades 1-12 7:45 am – 2:30 pm 

  
Friday 

  

KG1 & KG2 7:45 am – 11:40 am 

Grades 1-12 7:45 am – 11:40 am 

  

             KG 

• Own transport students for KG are to be picked up from their venues at 12:40 pm from 
Monday- Thursday and at 11:45 am on Friday. 

• Buses will leave the school premises for KG towards home at 12:30 pm from Monday-Thursday 
and 11:40 am on Friday. 
  

Grades 1-12 

• Own transport students for grades 1-12 are to be picked up from their dispersal venues at 2:30 
pm from Monday- Thursday and at 11:40 am on Friday. 

• Buses will leave the school premises for grades 1-12 towards home at 2:40 pm from Monday-
Thursday and 11:45 am on Friday. 

 

Please note that we will be sharing the daily timetables before we resume back to school on the 
3rd of January. Thank you once again for your usual support and wish a relaxed vacation and a great 
break. 
  
Best regards, 
  
School Administration 
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 ،  (KG1-G12) السادة أولياء أمور الطلبة في الصفوف

  

بشأن أسبوع العمل وعطالت نهاية األسبوع المعدلة والتي ستدخل حيز اإلمارات العربية المتحدة دولة وفقًا للتوجيهات الجديدة لحكومة 

 3 ابتداًء من تاريخهي كما يلي  مدرسة جرينوود إنترناشيونالمواعيد أيام الدراسة في ، حيث ستكون 2022يناير  1التنفيذ اعتباًرا من 

 : 2022ير ينا

  

 ثنين إلى الخميساإلأوقات عمل أيام: 

 

 أوقات العمل الصف

ً  7:45  الروضة األولى والروضة الثانية   ظهراً  12:40-صباحا

 ظهراً 2:30 -صباحاً  7:45 (12-1الصفوف )

 أوقات عمل يوم الجمعة: 

 

 أوقات العمل الصف

ً  7:45 الروضة األولى والروضة الثانية  ً  11:40-صباحا  صباحا

ً  7:45 (12-1الصفوف ) ً  11:40-صباحا  صباحا

 

 : األطفالمرحلة رياض 

 

ظهًرا  12:40الساعة  تجمعهم المعتاد من قِبل أولياء األمور من أماكنالذين يستخدمون المواصالت الخاصة طالب اليتم اصطحاب س• 

 صباًحا يوم الجمعة.  11:45من يوم اإلثنين إلى يوم الخميس والساعة 

الخميس  يوم ثنين إلى اإليوم من  ظهراً  12:30في تمام الساعة  المنازلمباني المدرسة متوجهة إلى  الحافالت المدرسيةتغادر س• 

 صباًحا يوم الجمعة.  11:40والساعة 

  

 من الصف األول إلى الثاني عشر:

 

من يوم  بعد الظهرمن  2:30الساعة  الخاصة بهم التجمعمن أماكن ذين يستخدمون المواصالت الخاصة طالب الال• سيتم اصطحاب 

 .صباًحا يوم الجمعة 11:40اإلثنين إلى يوم الخميس وفي الساعة 

يوم  ثنين إلى اإليوم من  من بعد الظهر 2:40الساعة  ازلباتجاه المن 12-1مباني المدرسة للصفوف  المدرسية • ستغادر الحافالت

 صباًحا يوم الجمعة. 11:45الخميس والساعة 

 

 .  2022يناير 3م بالجداول اليومية للمواد الدراسية قبل استئناف العودة إلى المدرسة في يرجى العلم بأننا سنزودك

 

 شاكرين لكم دعمكم المستمر ومتمنين لكم إجازة سعيدة وممتعة!

 إدارة المدرسة
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