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5/1/9431  

 السادة أولياء األمور الكرام،

 تحيّة طيّبة وبعد،،،

 كجزء من الجهود المبذولة في مدرستنا من أجل تحسين التعليم والتعلّم والنهوض بمستوى طالبنا، فقد تَم اعتماد نظام جديد لتسمية أيام

األسبوع وذلك باستبدالها باألرقام، حيث سيساعدنا ذلك على تحقيق تغطية متوازنة لمحتوى كل المواد بما يتناسب مع المراحل الدراسية 

 لطالبنا.

 وعليه، ستكون التسمية الجديدة على الشكل التالي:

 DAY 4, DAY 3, DAY 2, DAY 1  وDAY 5 )... بدالً من ) األحد، اإلثنين 

صادف: فمثالً لو  

  DAY 4أكتوبر  91يوم األربعاء 

 أكتوبر يوم تطوير مهني للمدرسين / وإجازة للطلبة،  90ويوم الخميس 

   Day 5أكتوبر سيتبع جدول  99فإن يوم األحد 

 من جدول الطالب. Day 1 أكتوبر هو 92وسيكون يوم اإلثنين 

رسالة نّصية لكم إلبالغكم برقم اليوم وتاريخه في حال الضرورة.في حال حدوث أي تغيير، ولتفادي أي التباس، سنقوم بإرسال   

 علماً أن موقع المدرسة يعرض يومياً الجدول المتبع في ذلك اليوم.

 باإلضافة إلى ما تقدم، سيقوم كل قسم من أقسام المدرسة بوضع إعالن على مدخله يُظهر اليوم والتاريخ الذي سنتبعه وذلك بشكل يومي.

بأن أي نشاط بعد انتهاء الدوام المدرسي، سيبقى مرتبطاً بأيام األسبوع ولن يتأثر بذلك.يُرجى العلم   

 نشكر تعاونكم وتفهمكم

 الهيئة اإلدارية

 

 

5/9/2019 

 

Dear Parents, 

As part of our continuous efforts to enhance Teaching and Learning and improve  student performance, we will 
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5/9/2019 

 

Dear Parents,  

As part of our continuous efforts to enhance Teaching and Learning and improve student performance, 
we will be applying a new system in the schedule by changing the name of the days to numbers. This 
initiative will ensure a balanced coverage of subjects throughout the week across all grade levels. 

School days will be titled as follows: 

DAY 1, DAY 2, DAY 3, DAY 4 and DAY 5 (instead of Sunday, Monday and so on). 

For example, on Thursday October 24th, (Day 5) a professional Development Day is scheduled and there 
will be no school for students. When students return to school on Sunday October 27th, they will follow 
Day 5 schedule and Monday October 28th will be Day 1. 

In order to avoid any confusion, you will receive a text message to inform you about the day number and 
the date when necessary. 

For further assistance, please check the school website on a daily basis which will show you what schedule 
to follow. 

In addition, each section will have a sign posted at the entrance that shows which date / day of the week 
to follow. 

Kindly note that all after school activities and programs are not affected by this change and follow the 
schedule of the days of the week. 

Thank you for your understanding and support, 

 

Your Administrative Team 

 


