
 

 

 
  

Ref: #G12-23 

15/03/2023 

Dear Parents of (KG - Gr12) students, 

 

Ramadan Kareem to all and may this Holy Month be a blessing and a month of absolution 

all over the globe. May Allah accept your prayers and fasting.  

Please note, that this letter includes important notes and a gentle reminder with 

the following timings for the Holy Month of Ramadan: 

 

• KG 1&2 

 

 

 

 

 

• Grades (1-12): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: 

• School gates open during Ramadan at 8:30 am.  
● Kindly note that buses will leave school at 1:10 pm (Monday-Thursday) and 11:25 am 

(Friday). Please make sure that someone is waiting for them at home. 

● The students of (Grade 1- Grade 12) who use Own Transportation will be dismissed 

at 1:00 pm (Monday-Thursday) and 11:15 (Friday). 

● The non-fasting children are advised to bring their food and water from home 
● Students will be considered late starting 8:55 am. 

                                                             Wishing you all Ramadan Kareem! 

School Administration 

                                                          
 

   Monday- Thursday 

Period 1 9:00- 9:30 

   Period 2 9:30-10:00 

Break 1 10:00-10:20 

Period 3 10:20-10:50 

Period 4 10:50-11:20 

Period 5 11:20-11:50 

Break 2 11:50-12:10 

Period 6 12:10-12:30 

Period 7 12:30-12:50 

              Friday 

Period 1 9:00- 9:30 

Period 2 9:30-10:00 

Break   10:00-10:15 

Period 3 10:15-10:45 

Period 4 10:45-11:15 

   Monday- Thursday 

Period 1 9:00- 9:30 

   Period 2 9:30-10:00 

Break 1 10:00-10:15 

Period 3 10:15-10:45 

Period 4 10:45-11:15 

Break 2 11:15-11:30 

Period 5 11:30-12:00 

Period 6 12:00-12:30 

Period 7 12:30-1:00 

              Friday 

Period 1 9:00- 9:30 

  Period 2   9:30-10:00 

Break   10:00-10:15 

Period 3  10:15-10:45 

Period 4  10:45-11:15 



 

 

 

 

 

 الثاني عشر(الكرام،-أولياء أمور الطلبة في الصف )الروضة األولى 

مع اقتراب شهر الخير، شهر رمضان الكريم أعاده هللا علينا وعليكم بكل الخير واليمن والبركات وتقبل هللا طاعاتنا 

 :تذكيركم بمواعيد وتوقيت الدوام المدرسي خالل الشهر الفضيل دنووطاعاتكم وتقبل الصيام والقيام، 

 

 :  مرحلة رياض األطفال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اني عشرالصف األول إلى الصف الث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ات: مالحظ

 صباًحا. 8:30تفتح المدرسة أبوابها خالل أيام شهر رمضان الساعة  ●

 ا يوم )الجمعة(. ح  صبا   11:25ا )من اإلثنين إلى الخميس( والساعة  ظهر    1:10الساعة  المدرسة  الحافالت  ● ستغادر  

 في المنزل. من وجود شخص بالغ الستقبالهميرجى التأكد 

الساعة الخاصة    المواصالتالصف الثاني عشر( الذين يستخدمون وسائل    -طالب )الصف األول    مغادرة● سيتم  

 )الجمعة(.  11:15الخميس( والساعة  -ظهرا  )اإلثنين  1:00

 .من المنزل  مالطعام والماء الخاص بهحضار إغير الصائمين يمكن للطلبة ● 

ا.  8:55الساعة اعتباًرا من  احتساب تأخير الطلبة● سيتم   صباح 

                      اا مغفورً ا مقبوالً وذنبً مً نتمنى للجميع صيا

 إدارة المدرسة
   

                                         

الخميس-اإلثنين  
 الحصة األولى  9:30 -9:00

 الحصة الثانية  9:30-10:00
1استراحة  10:00-10:20  

 الحصة الثالثة  10:20-10:50

 الحصة الرابعة  10:50-11:20
 الحصة الخامسة  11:20-11:50

2استراحة  11:50-12:10  

 الحصة السادسة  12:10-12:30
 الحصة السابعة  12:30-12:50

 الجمعة
األولىالحصة  9:30 -9:00  
 الحصة الثانية  9:30-10:00
 استراحة  10:00-10:15
 الحصة الثالثة  10:15-10:45
 الحصة الرابعة 10:45-11:15

الخميس-اإلثنين  
 الحصة األولى  9:30 -9:00

 الحصة الثانية  9:30-10:00

1استراحة  10:00-10:15  
 الحصة الثالثة  10:15-10:45

 الحصة الرابعة  10:45-11:15

2استراحة  11:15-11:30  
 الحصة الخامسة  11:30-12:00

 الحصة السادسة  12:00-12:30

 الحصة السابعة  12:30-1:00

 الجمعة
 الحصة األولى 9:30 -9:00
 الحصة الثانية  9:30-10:00
 استراحة  10:00-10:15
 الحصة الثالثة  10:15-10:45
 الحصة الرابعة 10:45-11:15


