
 

 

 ;Dear Primary Four Parents اإليتدائي، الصف الرابعاألعزاء أولياء أمور 

 ,Warm greetings to you all تحية طيبة وبعد،،،

نتيجة لإلعالن المفاجئ من قبل وزارة التربية 

و التعليم عن جدول المهام األدائية مما يجعل 

القرارات بهذا الشأن خارجة تماما عن إرادتنا، نود 

أن نعلن لكم عن بعض التغييرات التي ستطرأ 

على كل من تاريخ امتحانات اللغة اإلنجليزية 

امتحان آخر )، واالغة الفرنسية (الخاص بالمدرسة)

 .، و آخر يوم دراسي(العام

Due to the sudden and late 

announcement of the schedule for the 

subjects' activities by the Ministry of 

Education, we would like to inform you of 

some changes to what has been 

announced before in terms of the last 

school day, the exam date for the "French" 

language, and the English (A-Level) exam. 

آخر يوم دراسي هو األربعاء الموافق - أوال 

. 2022 من إبريل 20

 إبريل 19 و18أيام اإلثنين والثالثاء الموافقين 

، هما أيام دراسية عادية يقوم فيها الطلبة 2022

بأداء المهام األدائية إلى جانب وجود فترات 

الجدول الخاص بهذين .  مراجعه للمواد األكاديمية

اليومين سيتم إعالنه على الموقع اإللكتروني 

. للمدرسة وأيضا على تطبيق الكالسروم

 2022 إبريل 20يوم األربعاء الموافق 

 10:30سيكون يوم دراسي قصير ينتهي الساعه 

صباحا وسيقوم فيه الطلبة بالذهاب للمنزل بعدها 

. مباشرة

 .الجدول الخاص بالمهام األدائية مرفق أدناه

First, last school day shall be 

Wednesday the 20th of April 2022. 

Monday the 18th of April and Tuesday 

the 19th of April, shall be normal school 

days where students shall carry the 

subjects' activities and then the rest of the 

day, revision sessions shall take place 

according to a certain schedule that will be 

announced on both the site and Google 

Classroom. 

Wednesday the 20th of April, shall be a 

short day where students will carry out 

subjects' activities only and leave school at 

10:30 am. 

Schedule for the activities is listed 

below. 



 

 

بالنسبة لميعاد امتحان اللغة الفرنسية -  ثانيا 

الخاص بنهاية العام، سوف يتم تأجيله من يوم 

 إبريل لتاريخ آخر والذي سيتم إعالنه 20األربعاء 

 .فور ورود الموافقة عليه من قبل اإلدارة التعليمية

Second, as for the French end-of-term 

exam: is to be postponed and the new date 

shall be announced later as soon as it is 

approved by the Educational Zone. 

امتحان اللغة اإلنجليزية المستوى الرفيع - ثالثا 

الخاص بالمدرسة والذي كان من المفترض عقده 

 إبريل، سيتم تأجيله إلى يوم اإلثنين 16يوم السبت 

 إبريل وذلك إلعطاء طلبة الصف الرابع إجازة 18

 .يوم السبت لمنحهم وقت كافي لالستذكار

Third, English A-Level exam that was 

announced to be on Saturday the 16th of 

April is to be postponed to Monday the 18th 

of April as Saturday is a day-off for primary 

four students to allow them to have some 

time to study. 

جدول المهام األدائية طبقا لما ورد من وزارة - رابعا 

: التربية والتعليم

     لغة عربية وتربية دينية 18/4/2022اإلثنين 

    علوم، ومهارات مهنية، ولغة 19/4/2022الثالثاء 

 (الخاصة بالوزارة)إنجليزية 

   رياضيات، وتكنولوجيا 20/4/2022األربعاء 

معلومات، ودراسات 

 إجتماعية

Fourth, schedule for the activities as stated 

by the Ministry of Education: 

Monday 18/4/2022    Arabic, and Religion 

Tuesday 19/4/2022   Science, Professional 

Skills, and English 

(Connect) 

Wednesday 20/4/2022 Math, ICT, and 

Social Studies 

برجاء األخذ في االعتبار أنه ممنوع تغيب 

الطلبة في األيام السابق ذكرها 

Kindly keep in mind that absence on 

the aforementioned dates is totally 

forbidden. 
 

With our best wishes to all our dear students; 

Principal of Upper Primary College Director 

 Mona Kamal Hala Toma 


