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 2022ديسمبر  5   :التاريخ

 
Date:  December, 5th 2022  

 

   الكرام،  أولياء األمور السادة 

خالص  تتقدم مدرسة أجيال الدولية الفالح ومجلس األمهات ب

االمتنان الرائعة ودعمكم   الشكر وعظيم  لجهودكم  والتقدير 

في   الوطني  اليوم  احتفاالت  إلنجاح  نوفمبر    29و  28املستمر 

استمتعتم، وأن يكون التنظيم قد  نتمى ان تكونوا قد    .2022

 حاز على رضاكم.   

يفصلنا عن نهاية الفصل الدراس ي األول وعطلة الشتاء، أيام  

على   االطالع  يرجى  التالية  قليلة،  املهمة  تم  التواريخ  )وكما 

 (:16اعالمكم سابقا وفقا للتعميم رقم 

: سيتم االنتهاء من بطاقات  2022ديسمبر    6الثالثاء   •

ع الطلبة، بما في ذلك بطاقات التقارير  التقارير لجمي

التعليمية   االحتياجات  ذوي  للطلبة  الخاصة 

 الخاصة. 

تقرير  2022ديسمبر    7االربعاء   • بطاقات  ستكون   :

على   األمور  ألولياء  متاحة  األول  الدراس ي  الفصل 

 موقع املدرسة والتطبيق.  

سيوفر املعلمون للطلبة أنشطة تعليمية ومراجعات   •

وم األخير من الفصل والذي سيكون  دراسية، حتى الي

 .2022ديسمبر  9في 

وتنتهي    2022ديسمبر    12ستبدأ العطلة الشتوية في   •

 . 2023يناير  1في 

 

 

Dear Parents,  

I write to thank you and the school's Mother's 

Council for supporting the 51st National Day 

students' performances on November 28th, 2022, 

and the Family Fun Day on November 29th, 2022, 

and trust that you enjoyed both events and were 

satisfied with the organization.     

 

As we near the last few days of the term and the 

winter break, I would like to remind you of 

the essential dates previously 

communicated  through circular 16 at the 

beginning of the term:   

 

Report cards will be finalized on Tuesday, 

December 6th, 2022 for all students, including 

differentiated report cards for those students with 

Special Education Needs. 

 

First Term report cards will be available on the 

school's portal for parents on December 7th, 2022. 

 

Teachers will provide students with revision 

activities until the last day which will be on 

December 9th, 2022. 

The winter break will commence on December 

12th, 2022, and ends on January 1st, 2023.  
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Term 2 will commence on Monday, January 

2nd, 2023 for all staff at 7:20 a.m. and students 

at 7:45 a.m.  

   

We would like you to know that we aim to open 

a new Pre-KG class in the second term and 

invite our parents and their family members to 

make use of this opportunity to enroll their 

little ones.  

 

Educational and fun school trips will continue 

during the second term for all students. Parents 

need to sign consent letters before students will 

be allowed on the school trips.   

 

We would like to thank our parents for their 

amazing contributions and support to their 

children and the school during the first term.  

 

We wish all our parents, students, and staff a 

blessed and safe winter break and look forward 

to welcoming you all on January 2nd, 2023.  

Yours sincerely,  

 

Antoinette Brown  

Principal Director 

سيبدأ الفصل الدراس ي الثاني  :  2023يناير    2االثنين   •

صباًحا وللطلبة في    7:20املوظفين في الساعة    لجميع

 صباًحا.   7:45الساعة 

   

قررت    ، الروضة  قبل  ما  مرحلة  على  الشديد  لإلقبال  نظرا 

الثاني،   الدراس ي  الفصل  املدرسة فتح صف جديد مع بداية  

ندعو أولياء أمورنا وأفراد أسرهم لالستفادة من هذه الفرصة  

 لتسجيل أطفالهم الصغار. 

الرحالت املدرسية التعليمية خالل الفصل الدراس ي  ستستمر  

الثاني لجميع الطلبة. حيث يجب على أولياء األمور التوقيع على  

نموذج املوافقة من أجل السماح للطلبة بالذهاب إلى الرحالت 

 املدرسية.

نود أن نشكر أولياء األمور مرة أخرى على مساهماتهم الرائعة  

 ل الفصل الدراس ي األول. ودعمهم ألطفالهم واملدرسة خال

شتوية   عطلة  واملوظفين  والطلبة  األمور  أولياء  لجميع  نتمنى 

 . 2023يناير  2مباركة وآمنة ونتطلع إلى الترحيب بكم في 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام، 

 

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة 
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