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 لطلبة الصفوف من الرابع إلى السادسالسادة أولياء األمور الكرام

 Middle School (4-(6وبأبنائنا وبناتنا الطلبة في االتحاد نرحب بكم

 راجين من المولى عز وجل أن يكون عاماً مليئاً بالخيروالبركة واالنجاز. 

 أما بعد،

 فإننا حرصا على سالمة أبنائنا وبناتنا األعزاء نود أن نلفت انتباهكم إلى بعض األمور الهامة جداً والتي تتعلق ب

 مواعيد الدوام  .1

 مواعيد فتح وإغالق البوابات .2

 حضور وانصراف الطلبة .3

 اعيد الدوامأوال:  مو

 التاريخ مواعيد الدوام الدراسي

12/9-1من  7:30-1:35 / 2019 

15ابتداًء من  2:35إلى  7:30   / 9 عدا الثالثاء من كل أسبوعكل يوم     

  أيام الثالثاء من كل أسبوع 7:30-1:35

 

 ثانيا: مواعيد فتح وإغالق البوابات

 التاريخ 6البوابة رقم  7البوابة رقم 
  صباحا  ظهرا  صباحا  ظهرا

12/9-1من  7:15-8:00 2:30 – 1:50 7:35 – 7:15 2:30 – 1:50 / 2019 

2:50 – 3:15 7:15 – 7:35 2:50-3:15 7:15-8:00 
15ابتداًء من    / 9 عدا الثالثاء كل يوم   

 من كل أسبوع

أسبوعأيام الثالثاء من كل  7:15-8:00 2:30 – 1:50 7:35 – 7:15 2:30 – 1:50  

 

   (8ة المتأخرين صباحاً )أي بعد الساع يتم دخول الطلبة

 من البوابة رقم 1.

 باقي أيام األسبوع 3:15أيام الثالثاء وبعد  2:30يتم خروج الطلبة المتأخرين ظهراً: أي بعد الساعة  

 حيث مكان تجمعهم في قاعة االستقبال الرئيسية. 1من البوابة رقم 
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 ثالثا: 

 ملحوظة هامة جدا:

ي حالة رغبة األهل باصطحاب طالب الحافالت بالسيارة ألي سبب كان، فإنه يتوجب عليهم شخصياً إبالغ مشرفة القسم ف

 .12(  بذلك قبل الساعة6-4األستاذة سهير مشرفة القسم )

 ، وسيتم إرسال الطالب/الطالبة إلى المنزل بالحافلة.12لن يتم قبول أي إذن بعد الساعة 

 ،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 عاصفة قبالوي

 مديرة المدرسة
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