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Date:  May 6th 2021  

Circular No: 74/ AY 2020-2021 
Subject: Eid al-Fitr holiday and school' timing after Eid 

 

Dear Parents,  

 

According to the announcement made by ADEK, the Eid al-Fitr holiday will start on Tuesday ( May 

11th, 2021 to May 15th , 2021), provided that the official starting date for all students will be on 

Sunday May 16, 2021 for all Group A students of the alternative week.  

 

I am sure that you will agree that our students missed out on much valuable teaching during 

COVID-19, therefore we urge our parents to ensure that children that were listed for face-to-face 

teaching should be present at the school after Eid until July 5th, 2021.  

Teachers will share the time tables with parents.   

    

School and bus timing after Eid:  

Please note that our school's timing after Eid will be from 7:45 a.m. to 1:30 p.m. for all 

Kindergarten and Grade 1-10 students.   

 

Buses will leave at 1: 20 p.m. for all KG to Grade 10 students. 

   

The gates at the Kindergarten Department for all car students will open at 1:00 p.m. while the 

gates for the Elementary, Middle and High School parents will open at 1:30 p.m.  

 

We always value and appreciate parents' input, therefore, we kindly request that parents should 

support our teachers with the upcoming assignments, quizzes and assessments for the third 

term.   

 

I wish all our staff and Ajyal Alfalah families a blessed Eid al-Fitr holiday.  

 

Yours sincerely, 

 
 
 
 Antoinette Brown  
Principal Director  
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 2021 و ماي  6  التاريخ:

 2021-2020العام األكاديمي  / 47 تعميم رقم

 إجازة عيد الفطر ومواعيد الدراسة بعد العيد  املوضوع:

 اولياء األمور الكرام : تحية طيبة وبعد 

 .بعد أيام قالل سيهل علينا هالل شوال فكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده

 15إلى مسبببببببباء  2021مايو  11بحسببببببببء  ما ناء برعالا دالرم التعليم واتعرفة ط تبدأ عالة عيد البار من  بببببببببا  يوم ال ال اء   

بحسببببببببببء  ولجميع الاالب ط 2021مايو  16 يوم األحد على أن يكون تاريخ بدء الدوام الرسمممممممممي دامي  املدار ( ط 2021مايو 

 ندول طالب األسبوع البديل.

ط لذلك نرنوا من  COVID-19أنا متأكدم  أنكم توافقني الرأي  أا طالبنا فقدوا الك ير من  فرص التعليم الجيد خالل نالحة  

بعد إجازة  متواجدون في املدرسمممممممممممة   للتدريس وجًها لوجهاألهل الكرام  التأكد من أا الاالب الذين تم إدرانهم في القالمة 

 .2021حتى الخامس من يوليو  العيد 

   .فيما يتعلق بالجداول الزمنية سيقوم  اتدرسوا بمشاركتها مع أولياء األمور 

 توقيت املدرسة وادحافالت بعد العيد: 

 مساًء.  لجميع طالب  اتدرسة 1:30 باًحا إلى  7:45يرجى مالحظة أا توقيت مدرستنا بعد العيد سيكوا من  

   مساًء.  لجميع طالب الروضة حتى الصف العاشر. 20: 1ستغادر الحافالت الساعة  

.  بينمببا سببببببببببببببتبت   1:00قسببببببببببببببم رالببال األطبببال  لاالب السببببببببببببببيببارات في السببببببببببببببباعببة  تفتح بوابممات 
ً
أبواب اتببدارا اتبتببداليببة ظهرا

 .لحميع أولياء األمور  بعد الظهر 1:30واتتوساة وال انوالة في الساعة 

نحن دالما نضببببع مسبببباهمات أولياء األمور  في قالمة التقدير لذلك ط نالء من األهل الكرام دعم معلمينا في اتهام واتختبارات  

 والتقييمات القادمة للبصل الدراس ي ال الث.

  .قضاء  إنازم عيد البار اتبارك بسعادم البال  الت أنيالأتمنى لجميع موظبينا وعال 

  تبضلوا بقبول فالق اتحترامط

 

 أناوانيت براوا 

 ةمديرم  اتدرس
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