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CirNo95/AJB/AY2021-22/JUNE        28th June 2022 

 2021/2022الدراسي  نهاية العام تعميم موضوع:  ال

 أولياء األمور األعزاء ، السادة 

اب      وشكرنا   ، نعرب عن خالص امتناننا   لدراس  العام ا نهاية  مع اقتر
 
ا ولكن بدعم  كان السع   حيث  .  لكم جميعا األكاديم  هذا العام صعب 

ن واإلدارات يوليو    1والطالب ، تمكنا من تقديم األفضل وسنكمل هذا العام بنجاح يوم الجمعة ،    المختلفة   من أولياء األمور والمعلمي 

2022. 

ن  2023 -  2022 الجديد الدراس  العام ا  يبدأ    العام  ، ونأمل أن تقدموا دعمكم غ ،  2022أغسطس  29يوم االثني 
ن
ت  المحدود ف

ا! 
 
 القادم أيض

 .يرجى تدوين المعلومات الواردة أدناه

 :   المعلومات األكاديمية  .1

a)  : اجتماع نهاية العام الدراسي مع أولياء األمور  

Level المرحلة       Day      اليوم Date     التاري    خ Time    الموعد 

KG  30 الخميسth June 2022 8:30 am to 12:30 p.m  

Grades 1 to 9  30 الخميسth June 2022 9:30 a.m to 14:00 p.m  

 

 الصفوف. المفتوح إىل أولياء األمور من قبل معلمي  اليوم سيتم إرسال مزيد من التفاصيل حول 

 

b)  9إىل   1من   للصفوف  2022/ 2021الدراسي  نهاية العام الدرجات لبطاقات 

ا لقواعد وإرشادات  الطالب )نظام معلومات   ADEK e-SIS من خالل   شهادات نهاية العام الدراس   سيتم إصدار  
 
( ، وفق

. نهاية  نتيجة   نتائج الصفوف من األول إىل التاسع بأخذ وزن احتساب الوزارة. سيتم   كل فصل دراس 

 

Phase 

 الفصل الدراسي 

Weightage for 

Grades 1 to 6 

6-1األوزان للصفوف من   

Weightage for 

Grades 7 to 9 

9-7األوزان للصفوف من   

 Term 1 30% 20%الفصل الدراسي 

 Term 2 30% 20%الفصل الدراسي 

 Term 3 40% 60%الفصل الدراسي 

 

c) الصيفية للطالب  العطلة 

ن   ✓  2022أغسطس   26حتر الجمعة   2022يوليو  3تبدأ العطلة الصيفية للطالب من االثني 

  التواري    خ التالية لكل مرحلة 2023- 2022الجديد  الدراس  يبدأ العام ا  ✓
 :   فن

Level المرحلة /    Day اليوم /    Date / التاري    خ 

KG 1 Tuesday   30 الثالثاءth August 2022 

KG 2 Thursday  1st September 2022     الخميس  

Grades 1 to 12 Monday ن         األثني   29th August 2022 
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 بدء العام الدراسي  قبل  واإلرشادات العامة  لبةمشاركة تفاصيل توقيت الطستتم 

 

 اإلدارية :  معلومات ال .2

a) الشهادات المدرسية والوثائق األخرى 

ا خالل العطلة الصيفية ،    سيكوننظًرا ألن مكتب المدرسة  
ً
واستالم أي شهادة رسمية    طلب    نرجو من جميع أولياء األمور مغلق

  .   2022يوليو   4 تاري    خ  قبل يحتاجونها قد 

واتباع اإلجراء لملء نموذج   www.alainjuniors.com عىل المدرسة رسمية ، يرجى زيارة موقع الخطابات اللطلب  ✓

نت المطلوب الخطاب الرسم    .عتى اإلنتر

  12اعتباًرا من ،  2023-2022 للعام الدراس  أو أي شهادة أخرى  استمرار الدراسة يتم إصدار فاتورة الدفع أو شهادة ✓

 .  2022سبتمبر 

ن   (.T.C) االنتقال إصدار شهادة  يتم  ✓  .2022أغسطس  22اعتباًرا من  خارج إمارة أبوظتى   للطلبة المنتقلي 

 . CAMBRIDGE جامعة من    الشهادات بمجرد أن تتلقر المدرسة  A-Level و AS و IGCSE سيتم إصدار شهادات ✓

 

b)  الرسوم المدرسية وطرق الدفع 

 

 :يمكن سداد الرسوم من خالل أي من الخيارات التالية

نت من خالل البوابة الرئيسية ✓  .Zenda يتم قبول المدفوعات عتى اإلنتر

 http://www.alainjuniors.com/online-fee-payment تتوفر معلومات مفصلة حول التطبيق عىل موقع المدرسة

  مكتب المدرسة   ✓
)   تطبيق الحصن  رمز المرور األخضن عىل )يجب عىل أولياء األمور إظهار    2022يوليو   05  تاري    خ  قبلفن

  حال عدم التطعيمساعة  48تتجاوز الصالحية ال  سالبة   PCRأو نتيجة فحص كوفيد    
 ( . فن

    

النهائية    العام الدراسي لن تصدر المدرسة نتائج ا.   2022/ 2021: الرجاء دفع مستحقات الرسوم الكاملة للعام الدراسي مالحظة

ي أقرب وقت ممكن المتأخرات تسوية ا منكمللطالب الذين لديهم رسوم مستحقة. نطلب   االنتقالوطلبات 
 
 .ف

 

c)  قبول الطلبة الجدد 
  الصفوف من  شقاءل مخصص ل 2023/ 2022القبول للعام الدراس  

. ومع  شاغرةحيثما توجد مقاعد و ،    Gr. 12 إىل KG2 فقط فن

 .من دائرة التعليم والمعرفة  تلقينا لها بمجرد  أي تحديثاتذلك ، فإننا نعد بتقديم 

عىل   الطالب  شؤون  إدارة  بمكتب  اتصل   ، التفاصيل  من  عىل  7810043- 03لمزيد  مدرستنا  موقع  بزيارة  قم   أو 

www.alainjuniors.com 

 

d)  النقل المدرسي 

ن  ✓ ا   توفر خدمة النقل  التمهيدية ال تضمن مدرسة العي   . تلقائي 

 . 2022/ 2021بعد نهاية العام الدراس  الحاىل    الحالية سيتم إلغاء جميع طلبات النقل المدرس   ✓

إعادة   ،  2023/ 2022ادم يودون استخدام خدمة النقل المدرس  للعام الدراس  القيجب عىل جميع الطالب الذين   ✓

 :تقديم طلب للحصول عىل الخدمة  من خالل الرابط أدناه

o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx؟id=RqgeGXQ7N0SvOkxKGYVJY9

1OhKCiVKpGmZhJyLRv511URDVXRk9DWjgyMlNOTTk1RU9KUFpOMlVZMS4u 

 وعىل توافر المقاعد  لحصول عىل الخدمة وا ا  يعتمد التأكيد  ✓
ً
 يخدم أوال

ً
  أوال

 .عىل من يأتر

 ( 117)تحويلة    7810077-03عىل   المواصالتبقسم  لمزيد من االستفسارات ، يرجى االتصال ✓

 

e) مكتب اإلدارة أثناء العطلة الصيفية 

اسيظل مكتب المدرسة  ✓
ً
 .2022أغسطس  19الجمعة اىل   2022يوليو   7خالل العطلة الصيفية من الخميس   مغلق

من   "FPMC" لالستشارات اإلدارية  بمكتب فوكال بوينتاالتصال  نرجو لالستفسارات العاجلة خالل اإلجازة الصيفية ،   ✓

ن   :2022أغسطس  18الخميس وحتر    2022يوليو   18االثني 
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 03- 7648113هاتف:  •

•   
وتن يد اإللكتر  shireen.amir@consultfocalpoint.comالتى

  https://goo.gl/maps/sg8Ls3LwjRc6mm5x5الموقع •

 العطلة الصيفية خالل  FPMC توقيت عمل مكتب ✓

Date    اليوم Work Timing    ساعات العمل 

 .a.m. – 2:30 p.m 9:30 من األثنين حتى الخميس 

 .a.m.  – 11:30 a.m 9:30 الجمعة 

 

 
  خدمة أبنائنا الطلبة ، ونؤكد لكم حرصنا عىل تعزيز عالقة التعاون والتكامل  

ن
نتقدم لكم بجزيل الشكر عىل دعمكم أهدافنا ورسالتنا ف

  العام الدراس  الجديد. 
ن
 ف
 
حيب بكم جميعا بوية ، ونتطلع إىل التر  معكم بهدف اإلرتقاء بخدماتنا التر

 

 سعيدة مع تمنايتنا لكم بعطلة 

 

 

 اإلدارة 


