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Date:  November 17th, 2021  

Circular No:  9     /AY 2021-2022 
Subject:  PTC meetings, Examination, revisions and school timings  

 
 
Dear Parents,  
 
I write to thank you for your amazing involvement in your children's learning and for 
communicating with your children's class and subject teachers during the recent Parent-Teacher-
Conferences that were conducted.  
   
If you were unable to meet with some of the subject teachers, please reach out to them and 
arrange a time that suits you. Your children's progress is our first priority and we want to see them 
excel and grow with confidence.  
 
I remind you that I shared the Grade 8-11 examination timetables in a previous circular with all 
parents.  
Please note:  Grade 1-7 students do not write examinations but are exposed to quizzes and 
continuous assessments that teachers communicate weekly through the Grade level "News 
Letters" with parents.   
 
We realized the need for revision of subject content and additional lessons to support our Middle 
and High School students towards their future EmSAT examinations. Therefore, to provide our 
students a better understanding of concepts that were missed during previous online learning, 
Arabic and English subject teachers will provide students with revision papers, questions and the 
re-teaching of subject content material during the rest of the term and the second term.     
 
To accommodate the examinations and revision time slots for our students, the school's timing will 
be from 8:00 a.m. to 15:00 from Sunday to Wednesday and 13:00 on a Thursday, starting on 
Sunday November 21st, 2021 to Thursday December 9th, 2021.  
 
Buses will depart at 14:55, and the school gates will open at 15:00 for parents with 96h valid 
negative PCR test results and green Al Hosn passes. 
 
Students' report cards will be available on December 8th, 2021 on our school's portal. The school 
will close on December 9th, 2021 at 13:00 for the winter break.  
 
Students' attendance will be calculated until December 9th, 2021.  
 
We wish our Grade 8-11 students the best with their examinations and trust that they will work 
diligently to reach the 60% pass rate for all subjects or higher.  
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Our Grade 11 students will be exposed to internal Advanced Level (AP) examinations for the first 
time and we know that they will achieve their best. This is a preparation for the external US 
College Board AP examination that will take place in May 2022.     
 
We appreciate our parents that are supporting our students to study and excel.   
 
 
Yours sincerely, 

 
 
 
 Antoinette Brown  

Principal Director  
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 2021 نوفمبر 17 التاريخ:

 2021-2022العام األكاديمي /  10 تعميم رقم

 اجتماعات أولياء األمور، االمتحانات، املراجعات وتوقيت املغادرة املوضوع: 

 الّسادة أولياء األمور الكرام، تحّية وبعد 

في   املدهشة  إليكم ألشكركم على مشاركتكم  املدرسين وخاصة خالل  متابعة دراسة  أكتب  املستمر مع  وتواصلكم  أطفالكم 

وترتيب  األخيرة التي تم إجراؤها. إذا لم تتمكن من مقابلة أي معلم أو معلمة، يرجى التواصل معهم    اجتماعات أولياء األمور 

 هو أولويتنا األولى ونريد أن نراهم يتفوقون ويتقدمون بثقة.  مموعد يناسبك. إن تقدم أطفالك

  

الى الحادي عشر في التعميم رقم   الثامن  أولياء    8أذكركم بأنه تمت مشاركة جداول امتحانات الفصل األول للصف  لجميع 

إلى السابع األمور  التقييمات املستمرة واالختبارات قصيرةنظايستمرون على    . أما طالب الصف األول  إرفاق    م  حيث يتم 

 مواعيدها من قبل معلم الصف أسبوعًيا من خالل الخطة. 

  

إلى   الحاجة  أدركنا  لدعم  لقد  اإلضافية  والدروس  املواد  بعض  إلضافة  األوقات  جداول  في  مراجعة  لدينا  الثانوية  طالب 

خسر الطالب الكثير من الوقت واملفاهيم،    خالل فترة التعلم عن بعد املستقبل.  في    EmSAT  اختبارات اإلمارات القياسية  

العربية  اللغة  مدرسو  سيزود  فاتتهم،  التي  واملهارات  املفاهيم  بأفضل  الطالب  تزويد  على  التدريسية  هيئة  مع  نعمل  لذلك 

الف خالل  املادة  محتوى  تدريس  وإعادة  وأسئلة  مراجعة  بأوراق  الطالب  الدراس ي  واإلنجليزية  الفصل  من  املتبقية  ترة 

 والثاني.  األول  

الساعة   من  املدرسة  توقيت  الساعة    8:00سيكون  إلى  الساعة    15:00صباًحا  والى  األربعاء  إلى  األحد  يوم    13:00من 

 ملنح وقت أطول لالختبارات واملراجعة لطالبنا. 2021ديسمبر  9إلى الخميس  2021نوفمبر  21، بدًءا من األحد الخميس

نذكركم بأنه ال   لجميع أولياء األمور، حيث    15:00، وستفتح بوابات املدرسة في الساعة  14:55ستغادر الحافالت في الساعة  

 ساعة مع املرور األخضر على تطبيق الحصن.  96يسمح لدخول مبنى املدرسة بدون فحص كوفيد سلبي صالح ملدة 
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الساعة    2021ديسمبر    9على موقع مدرستنا. ستغلق املدرسة في    2021ديسمبر    8ستتوفر بطاقات تقرير الفصل األول في  

 لعطلة الشتاء. 13:00

 .2021ديسمبر  9يوم الحضور الزامي وسيتم احتساب حضور طالب حتى 

إلى   أنهم سيعملون بجد للوصول  إلى الحادي عشر التوفيق في اختباراتهم ونثق في  الثامن  معدل  نتمنى لجميع طالب الصف 

 .أو أعلى لجميع املواد  ٪60النجاح البالغ 

( ألول مرة ونعلم أنهم سيحققون أفضل ما  APسيقدم طالب الصف الحادي عشر لدينا امتحانات املسار املتقدم الداخلي )

  .2022مايو  األمريكية فيلديهم. وهذا تحضير المتحان املسار املتقدم الدولي ملجلس الكلية 

 

 ،  مع فائق االحترام والتقدير 

 أنطوانيت براون 

 ة مديرة  املدرس
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