
3/10/2019 

 

Dear Friends and Families of IPS-J, 

 

It is my pleasure to inform you that KHDA has made a final decision regarding the 

timing of our school. On Sunday, October 6th 2019, we are going back to 2:10 p.m. 

dismissal time. Currently we are working on adjusting the schedule and your children 

will receive a new timetable next week and it will be posted no later than Saturday on our 

website. 

To help parents make only one trip in the afternoon, our KG section offers students to 

stay with their homeroom teacher from 1:30 p.m. to 2:10 p.m. Please make sure to pick 

up your child on time. If you are late, your child will go to the “late area” and wait for 

you there. 

All bus students from K-12 will leave the school at 2:10 starting Sunday, October 6th 

2019. 

Also, a gentle reminder that the back gates (KG, Girls section, and Primary) will be 

closed at 7:55 a.m. for safety reasons. If you and your children come after 7:55 a.m. 

please enter through the front (main) gate and collect a Late Pass from the 

administration. Attendance and punctuality play an important part in children’s academic 

success. Evidence shows that both lateness and poor attendance have a detrimental effect 

on a student’s educational attainment, progress and overall learning experience 

And finally, I wish to thank all the parents who came to our first Breakfast with the 

Principals Gathering. We were thrilled to see so many parents come to this gathering and 

actively participating in the activities. Thank you for sharing your concerns and 

expectations with us. As we discussed at the gathering, we are restructuring the Mothers’ 

Council and will be inviting parents to join the “Parent Council.” More information will 

follow next week. 

The PowerPoint presentation will be posted on our website. 

In the meantime, we look forward to our educational journey together. As the saying 

goes, “it takes a village to raise a child.” 

 

Have a wonderful weekend. 

Kind Regards, 

 

 

 

Dr. Connie 

Director General 

 



3/10/2019  

 

أولياء األمور الكرام،السادة /   

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 إعتباراً وبناًء على القرار النهائي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية سيعود الدوام المدرسي  عالمكم بأنهإ يسعدنا

 بعد الظهر . 2:10الساعة  الى 6/10/2019من يوم األحد 

ينشر على موقع المدرسة في موعد ال جدول حصص جديد  باعتمادستقوم المدرسة وبناًء على ما سبق 

 . 6/10/2019يوم األحد يوزع على الطلبة و،  5/10/2019الموافق  لسبتيتجاوز يوم ا

مع  بصفوفهم  لتسهيل عملية المواصالت على أولياء األمور، سيوفر قسم الروضة  لطالبه إمكانية البقاءو

"منطقة  من تأخر ولي أمره الىسينتقل  وبعدها ،رهبعد الظ 2:10وحتى  1:30مدرسيهم من الساعة 

 اصطحاب أبنائكمبلحين وصوله.  نأمل منكم عدم التأخر اإلنتظار " 

بعد  2:10لجميع المراحل الساعة  ونود إعالمكم بأنه  إبتداًء من يوم األحد ستغادر  الحافالت المدرسية

 الظهر.

بأنه حرصاً على سالمة الطلبة ستغلق  البوابات الجانبية للمدرسة )الروضه، اإلبتدائي والبنات (  كركم نذ

دخول من كم للمدرسة بعد هذا الوقت سيضطرون للئفي حال وصول أبناوصباحاً ،  7:55يومياً الساعة 

 من اإلدارة.  "Late Pass" وعليهم الحصول على بطاقة التأخير  البوابة الرئيسة، 

يلعب دوراً هاماً في نجاحه األكاديمي   إن التزام الطالب بالحضور للمدرسة واإللتزام بموعد الحضور

 ويؤثر إيجاباً على تحصيله  وتقدمه وعلى العملية التعليمية ككل.

 أولوحضروا  ،الذين لبوا دعوتنا  12الى  6طالب الصفوف من  أمورخص بالشكر أولياء نود أن نيراً وأخ

طالعنا على توقعاتكم وما يقلقكم من إأنشطتنا وم " . لقد أسعدنا عدد الحضور ومشاركتك" فطور مع المدراء 

 .هات ليصبح مجلساً ألولياء األمورهيكلة مجلس األم . كما تَم اعالمكم بأنه سيتم إعادةموضوعات نتفهمها

 بتوفير مزيداً من المعلومات عن هذا الموضوع. الحقاً سنقوم و

 .يومها على موقع المدرسة قدملذي ا (The Power Point Presentation) سينشر االعرض التقديمي

"إن األمر " ذكركم بالقول المأثور نو 19/20في عامنا الدراسي ة حوأخيراً نتطلع وإياكم لرحلة تعليمية ناج

 يتطلب قرية لتربية طفل"

 نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة

 

 وينرد. كوني           

 المدير العام            


