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Dear Parents, 

 

Please note the End of Term -1 final assessments will be starting from 24th November 2021 till 7th December 2021. Kindly 

find below the schedule, timings and important points:  

• Arrival timings for FTF students -7:45 am - 8:00 a.m.  

• Arrival timings for DL students - 8:00 am - 8:15 am. 

• Assessments will be start from 8:30 am till 10:00 am.  

• Break timings - 10:00 am till 10:30 am. 

• Revision period timings -10:30 am till 11:15 am. 

• Bus rider’s dismissal timings - 11:15 am, and Car rider’s dismissal timings 11:30 a.m. 

• All students (Face to Face or Distance Learning) should follow the behavior policy and assessment policy  

• In case of any absence due to sickness, kindly inform the school and email the sick leave certificate from 

Department of Health (DOH) and for any emergency please inform the school, after the approval from the 

school principal the exam will be rescheduled for child.  

• Please make sure that your child comes to school wearing the school uniform, and has 2 pencils, an eraser, a 

ruler and a closed sharpener.  

• A healthy breakfast is also important for your child in order to help him/her concentrate. 

 In case of any questions related to the assessments please contact school reception 03-7677000, email 

communication@alainamericanschool.ae  or through class dojo.  

 

School Administration 

 

 أولياء األمور الكرام،

 

 .للتحضير الختبارات الفصل الدراسي األول ابنتكم/المواد أدناه لمساعدة ابنكم مراجعة يرجى

 صباحا. 8:00-07:45أقصاه في المدرسة في موعد  طالب التعلم "وجها لوجه" يرجى تواجد  •

 صباحاً. 8:15-8:00عة وعلى طالب التعلم عن بعد التواجد في حصص االونالين بموعد اقصاه السا •

 صباحا.  10:00الى الساعة  08:30الساعة الحصة األولى  تبدأ االختباراتسوف  •

 صباحاً . 10:30-10:00وقت الفسحة من الساعة  •

 صباحاً. 11:00الى الساعة  – 10:30حصة المراجعة لالمتحان التالي ستكون من الساعة  •

 صباحاً  11:15الساعة موعد انصراف طالب الحافالت  •

 صباحاً  11:30موعد انصراف طالب السيارات الخاصة الساعة  •

 يجب على جميع الطالب " وحها لوجه" او " تعلم عن بعد" االلتزام بسياسة المدرسة الخاصة بالسلوكيات والخاصة باالمتحانات . •

عتماد العذر من قبل االدارة قبل الموافقة على اعادة االمتحان في حالة الغياب يجب احضار عذر طبي معتمد والتواصل مع المدرسة في الحاالت الطارئة.  ثم يتم ا •

 للطالب.  

 

  .مغلقة ومبراة مسطرة ممحاة،  وإحضار قلمين رصاص، المدرسي،  الزي مرتديا المدرسة إلى يأتي طفلك أن من التأكد الرجاء

  .التركيز مساعدته على أجل من لطفلك أيضا شيء مهم صحي إرسال إفطار

 

  او من خالل الكالس دوجو    mmunication@alainamericanschool.aeco  التواصل معنا عبر ايميل المدرسة يرجى ، بالتقييمات تتعلق أسئلة أي وجود حال في

 

 المدرسة إدارة
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