September 1st , 2022
Dear parents,

We hope you had a good summer holiday, and we are glad to welcome you back to
school. Please find below important information about the coming school year.

Selling week procedures:

The schedule for the selling week is as follows: priority will be given to parents scheduled
at this day. If you are unable to attend on your allocated day, you are welcome to visit any
other day (Ps: priority will be given to parents designated at this date). The school
main gate will be close 30 minutes before end of the scheduled time to reduce waiting
period for parents.

Grade

Dates

Timing

PKG – KG1

6 September

9:30 am – 2:00 pm

KG2 – G1

7 & 8 September

9:30 am – 2:00 pm

G2 – G3

10 &11 September

9:30 am – 2:00 pm

G4 to G8

12 &13 September

9:30 am – 2:00 pm

G9 to G12

14 September

9:30 am – 2:00 pm

Main gate will be closed 30 minutes before end of time

Kindly note that selling week for the academic year 2022/2023 will commence next week
(Sept 6th till September 14th, 2022) from 9:30 am – 2:00pm.
During selling week parents can purchase the uniform and subscribe to school
transportation & meals plan.

Books:
•

Books for KGs-G1, & G7-12 students will be distributed in classes

Uniform:
•

Parents can purchase uniform during the selling week as follows:
A- Parents will choose the suitable size of the school uniform (Shirts, T Shirts,
Track suit, etc…) after displaying photos of all items with a sub table showing
measures of each size (Shoulder, length…).
Kindly check the attached file that shows each size and its related
measure.

School Bus:
•

•

Students who subscribe and confirm to the school administration about the
usage of the school transportation during selling week will be able to use buses at
the start of school. Otherwise, students who pay after 14th September will be
informed later when they can use buses (at least 10 working days).
You are kindly requested to pay at bank (Ahli Trust Bank – Previously Audi).

School Cafeteria:
• G4 – G12 students can purchase sandwiches, meals, salads, soft drinks, water,
etc. using the cafeteria card. New card contains 100,000 SP will be purchased by
students as needed and charged automatically on the parent’s account. Minimum
recharge of the card is 25,000 SYP.
• PKG – G3 students will follow meals plan (Breakfast, Lunch, or both). Parents can
subscribe in meals plan per term during selling week.
Second installment:
•

We would like to draw your attention that the second installment of the academic
year 2022-2023 is due. You are kindly requested to pay at bank (Ahli Trust Bank
– Previously Audi).

The school administration

الخميس  1أيلول 2022

أولياء األمور الكرام،
نتمنى أن تكونوا قد أمضيتم عطلة صيف ممتعة و يسعدنا أن نرحب بكم مجددا في مدرستنا ،.نلفت عنايتكم الكريمة إلى التالي
فيما يتعلق بالعام الدراسي القادم.

اجراءات أسبوع المبيع:
إن جدول أسبوع المبيع هو كالمبين أدناه حيث أن األولولية ستكون ألولياء األمور المدرجة أسماءهم في ذلك اليوم ،وفي حال
عدم قدرتكم على الحضور في اليوم المحدد يمكنكم الحضور في يوم آخر (آخذين بعين االعتبار األولوية حسب الجدول المحدد).
ستقوم المدرسة بإغالق البوابات الخارجية قبل انتهاء الوقت المحدد للمبيع بثالثين دقيقة تفاديا لالزدحام.

Timing

Dates

Grade

9:30 am – 2:00 pm

6 September

PKG – KG1

9:30 am – 2:00 pm

7 & 8 September

KG2 – G1

9:30 am – 2:00 pm

10 &11 September

G2 – G3

9:30 am – 2:00 pm

12 &13 September

G9 to G12

9:30 am – 2:00 pm

14 September

G4 to G8

Main gate will be closed 30 minutes before end of time
يرجى أخذ العلم أن أسبوع البيع سيبدأ خالل األسبوع القادم من تاريخ  6أيلول وحتى تاريخ  14أيلول من الساعة  9:30صباحا
إلى الساعة  2:00ظهرا.

نلفت عنايتكم إلى أنه باستطاعتكم زيارة المدرسة في اسبوع المبيع وذلك من أجل االشتراك بباص المدرسة وشراء اللباس
المدرسي واشتراك وجبات كافيتيريا المدرسة.

الكتب:
•

توزع كتب صفوف الروضات وحتى األول وكتب صفوف السابع حتى الصف الثالث الثانوي في الصف.

اللباس المدرسي:

•

يمكن ألولياء األمور شراء اللباس المدرسي كالتالي:
اختيار المقاس المناسب بعد استعراض الصور المتعلقة بها مرفقا بجدول يتضمن القياسات المختلفة.
تجدون مرفقا ملف يحتوي صور المالبس بشكل توضيحي مع كل قياس ومقاساته المتعلقة به.

مواصالت المدرسة
سيتم استعمال المواصالت من قبل الطالب المشتركين خالل فترة اسبوع البيع منذ اليوم األول من العام الدارسي أما بالنسبة
للطالب الذين سيتم اشتراكهم بعد  14ايلول فان اإلدارة ستقوم بإخبارهم بموعد استعمال المواصالت الحقا( .على األقل عشرة
أيام عمل) على األهالي الذين أكدوا استعمال الباص يرجى المبادرة الى تسديد القسط عن طريق التسديد في البنك (بنك االئتمان
األهلي – بنك عودة سابقا).

كافيتريا المدرسة:
•

•

سيتمكن طالب الصف الرابع حتى الصف الثالث الثانوي من شراء السندويش ،الوجبات ،السطات ،المشروبات الخفيفة
والماء باستعمال بطاقة الكافيتيريا .ستقوم المدرسة باصدار بطاقة لكل طالب تحتوي على رصيد  100,000ل.س
وسيتم تسجيلها على حساب األهل بشكل تلقائي .الحد األدنى لشحن البطاقة هو  25,000ل.س.
سيقوم طالب صفوف الروضات حتى الصف الثالث باتباع نظام الوجبات (الفطور ،الغداء ،أو كالهما) حيث سيقوم
األهل بالتسجيل في نظام الوجبات عن كل فصل خالل أسبوع البيع.

القسط الثاني:
نود أن نلفت عنايتكم بأن القسط الثاني قد استحق .يرجى المبادرة الى تسديد القسط الثاني عن طريق التسديد في البنك (بنك
االئتمان األهلي – بنك عودة سابقا).

إدارة المدرسه

