Subject: Announcement of School Official Dates - Academic Year 2019-2020
Day & Date: Sunday, 10/09/2019.
Academic Year 2019-20 Commencement/ Recommencement Date (Admin & Technical
Faculty)

V-4

Academic Year 2019-20 Commencement/ Recommencement Date (Teaching Faculty)

Sunday, August 18, 2019

) للموظفني اجلدد واملستمرين (اهليئة اإلدارية واهليئة الفنية20-2019 بدء الدوام الرمسي للعام الدراسي اجلديد

Sunday, August 25, 2019

) للموظفني املستمرين ( اهليئة التدريسية20-2019 بدء الدوام الرمسي للعام الدراسي اجلديد

First Term اس األول
الفصل الدر ي
Academic Year 2019-20: Students - Back to School (applicable to all grades)
IGCSE - Parent's Orientation / Getting to know you

Sunday, September 1, 2019
Saturday, September 21, 2019

First PTM: Parent Teacher Meeting - Gr. (1-12)

 جلميع املراحل2020-2019 بدء دوام الطالب للفصل الدراسي األول يف العام الدراسي
 اللقاء التعريفي ألولياء األمور/ اللقاء التعريفي اخلاص بربانمج الثانوية الربيطانية
)12-1(  جلميع الصفوف: اجتماع أولياء األمور األول

Saturday, October 26, 2019

Term1: Examination Period

الفرتة العامة المتحاانت هناية الفصل الدراسي األول

24 Nov. - 10 Dec. 2019

Students' Early dispersal period

فرتة الدوام اجلزئي للطالب

04-10 Dec. 2019

Last Examination day - KG & Gr. (1-12)

آخر يوم امتحان ملرحلة الروضة والصفوف من األول إىل الثاين عشر

Tuesday, December 10, 2019

Second Term الثان
اس
ي
الفصل الدر ي
Term2: Students - Back to School

Sunday, January 12, 2020

بدء دوام الطالب للفصل الدراسي الثاين جلميع املراحل

Last day for receiving parents' request to revise the results/exam papers

Thursday, January 23, 2020

 النتائج النهائية/ انتهاء فرتة استقبال طلبات مراجعة الورقة االمتحانية

Thursday, January 30, 2020

موعد حضور أولياء األمور الذين تقدموا بطلب مراجعة الورقة االمتحانية

Deadline for parents to come and review the exam papers/results
Second PTM: Parent Teacher Meeting for Gr. (1-3)

Saturday, February 15, 2020

)3-1(  للصفوف: اجتماع أولياء األمور الثاين

Second PTM: Parent Teacher Meeting for KG & Gr. (4-12)

Saturday, February 22, 2020

)12-4(  قسم الروضة و الصفوف: اجتماع أولياء األمور الثاين

Term-2: Last school day - For all students - KG & Gr. (1-13)

Thursday, March 5, 2020

)13-1( آخر يوم دوام يف الفصل الدراسي الثاين جلميع الطالب ( قسم الروضة والصفوف
إجازة الطلبة

8 -19 March 2020

Spring break for students

Distance learning initiative

مبادرة التعليم عن بعد

Sunday, 22 March - Thursday, 2 April 2020

Third Term اس الثالث
الفصل الدر ي
The Open Day for admission

Thursday, April 9, 2020

اليوم املفتوح للتسجيل

Term 3: Students - Back to School

Sunday, April 5, 2020

بدء دوام الطالب للفصل الدراسي الثالث جلميع املراحل

End of term 3 Examination Period

الفرتة العامة المتحاانت هناية الفصل الدراسي الثالث

14-25 June. 2020

Term3: Re-Sit Exams period

)فرتة امتحاانت اإلعادة يف املدرسة ( الفصل الدراسي الثالث

28, June- 02, July 2020

Academic Year 2020-2021: Students - Back to School (applicable for all grades)

Sunday, August 30, 2020

 جلميع املراحل2021-2020 بدء دوام الطالب للفصل الدراسي األول يف العام الدراسي
تكرمي و ختريج

Awarding & Honouring
Awards of Achievement for Excellence for the academic year 2018-19 - Boys/Girls Section

Monday, October 14, 2019

 قسمي البنني والبنات- 2019-2018 تكرمي الطلبة املتميزين يف نتائج كامربدج للعام الدراسي

Graduation Ceremony - Boys Section

TBA

 قسم البنني- )حفل ختريج طالب الثانوية الربيطانية (كامربدج

Graduation Ceremony - Girls Section

TBA

 قسم البنات- )حفل ختريج طالب الثانوية الربيطانية (كامربدج

Awarding / Honouring the outstanding Students (Girls Section)

 قسم البنات- تكرمي أوائل الطالب واملتفوقني

22-23 April 2020

Awarding / Honouring the outstanding Students (Grades 1-2-3 Section)

)3-2-1(  الصفوف- تكرمي أوائل الطالب واملتفوقني

28-29-30 April 2020

Awarding / Honouring the outstanding Students (Boys Section Grade-10)

Sunday, May 3, 2020

) قسم البنني (الصف العاشر- تكرمي أوائل الطالب واملتفوقني

Awarding / Honouring the outstanding Students (Boys Section Grades 8-9)

Monday, May 4, 2020

) قسم البنني (الصفني الثامن والتاسع- تكرمي أوائل الطالب واملتفوقني

Awarding / Honouring the outstanding Students (Boys Section Grade-6-7)

Tuesday, May 5, 2020

) قسم البنني ( الصفني السادس والسابع- تكرمي أوائل الطالب واملتفوقني

KG Graduation Ceremony

حفل ختريج طلبة الروضة

9-10-11 June 2020
فعاليات وطنية

National Events
The Flag Day Event

فعالية يوم العلم

Sunday, November 3, 2019

Commemoration Day / National Day Events

 اليوم الوطين/ فعاليات يوم الشهيد

Thursday, November 28, 2019

UAE Children Day

Sunday, March 15, 2020

يوم الطفل االمارايت

World Happiness Day

Friday, March 20, 2020

فعالية يوم السعادة العاملي
القبول و التسجيل

Adminisssion / Registration
Opening New Admission for KG / Re-Registration Period
Entrance Exam Schedule for all Grades
KG-2 & Grades (1-3) Entrance Exam will be conducted every Tuesday (Starting from):

Sunday, January 12, 2020
Saturday, January 18, 2020
Saturday, March 7, 2020
Tuesday, January 28, 2020

These are tentative dates and subject to change, any changes to the above mentioned dates will be officially announced by
the school administration.
Holidays & Islamic vacations will be announced as memos or decisions timeously

Lets work together to make this year the best ever!

 وفتح ابب إعادة التسجيل للعام الدراسي القادم للطالب املستمرين يف املدرسة،بدء تسجيل الروضة األوىل

مواعيد امتحاانت القبول جلميع املراحل الدراسية
:)) (تعقد كل ثالاثء ابتداءً من3-1( امتحاانت القبول للروضة الثانية والصفوف

 ويف هذه احلالة يتم اإلعالن عنها بشكل رمسي،  قد تطرأ عليها بعض التحديثات أو التغيريات، هذه التواريخ تقديرية
.من قبل إدارة املدرسة

.اإلجازات الرمسية والدينية يتم اإلعالن عنها مبواعيدها الرمسية بناءً على التعاميم والقرارات اإلدارية

!معاً نعمل ؛ ليكون عامنا هذا هو األمثل

Thanking you for your Cooperation …

... شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

School Administration

إدارة املدرسة

