ALSHOROUQ PRIVATE SCHOOL

Opening procedures through the first week of the
academic year 2022-2023 that commences from 29/8/2022
Date: 25/08/2022

Dear Parents/ Guardians
Greeting

مدرس ـ ـة ر
الشوق الـخ ـاصـ ـ ـ ـة
9/2 – 8/29 آلية الدوام خالل األسبوع األول
2023-2022 من العام الدراس ي
 م2022/08/25 : التاريخ
السادة أولياء األمور األعزاء

،تحية طيبة وبعد

We are honored to express our sincere greetings and warm نهديكم أطيب التحيات وأجمل األمنيات ببدء العام الدراس الجديد
ي
wishes at the beginning of the new academic year 2022ز
جعله هللا عام ر
2023. May Allah guide our students’ steps towards خي وبركة ونجاح ونضع ربي أيديكم بعض التوجيهات
success. Here we highlight some clarifications and
.الحال
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ي
الخاصة باستئناف الدوام للفصل الدر ي
instructions for a safe and smooth school opening for the
current year.

Opening procedures through the first week of the academic
year 2022-2023 that commences from 29/8/2022:

 من العام الدراس ي9/2 – 8/29 آلية الدوام خالل األسبوع األول

 Monday, August 29th, only grade 1, 4, 7, 12 students are
planned to come to the school campus. Grade 1 students
can only access the school through the KG gate, while
students of grades 4, 7 (boys), and 12 (boys) are assigned
to gate No. 5. At the same time, the girls’ students of
grades 7 and 12 are welcomed through gate No. 3.
 Tuesday, August 30th, grade 2, 5, 8, and 11 students are
expected to attend school. Grade 2 students are assigned
the KG gate, while grades 5, 8 (boys) and 11 (boys) can
access the campus through gate No. 5. girls students in
grade 8 and 11 are allowed through gate No. 3.
 Wednesday, August 31st, the students of grades 3, 6, 9,
and 10 attend school. Grades 3, 6 (girls), 9 (girls), and 10
(girls) students access the school through gate No. 3,
while grades 6 (boys), 9 (boys), 10 (boys) are allowed
through gate No. 5.
 All students (except KG2) will resume attending school
on Thursday, September 1st.
 KG2 students will start attending school on Monday,
September 5.
 Students who are not registered in the transportation
service will leave school from the identified gates for
their departments, as was the case last year as follows:
• Parents receive their children from grades one to three
from Gate No. (3).
• Parents receive their children from the fourth to sixth
grades (girls) from Gate No. (5).
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ALSHOROUQ PRIVATE SCHOOL
• Parents receive their children from grades seven to
twelve (girls) from Gate No. (2).
• Students from grade five to the twelve boys exit from
Gate No. (6).
 All the new students - who recently joined our school
from all grades and are registered in the transportation
service are requested to visit the school campus with
their parents on Sunday, August 28th from 9:00 am to
1:00 pm at the KG section. This visit is planned to finish
the transportation arrangements, register their addresses
by region, meet the drivers and inform them of their
assigned bus numbers.
 Parents of the students who are scheduled to attend
school on Monday, Tuesday, and Wednesday will drop
off their children at school in the morning while the
school is committed to securing their return trip during
these days by its transportations, provided that the
transportation service will be organized in both the
morning and afternoon cycles starting from Thursday
September 1st.

School Timing:
 Students who are scheduled to attend school on Monday,
Tuesday, and Wednesday can only attend on the days
that are identified for their grades and resume back on
Thursday, September 1st for example, grade 4 students
will attend to school on Mondays and will not attend to
school on Tuesday and Wednesday but will resume
school on Thursday.
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Important guidelines:

:تعليمات هامة
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the first day of school and the student code of conduct
.تطبيق إجراءات الئحة السلوك عىل من يخالف ذلك
will be applied to those who violate this rule.
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 The student shall abide by all precautionary measures
and wear their masks during the school day (except for
those who have a medical exemption letter) by the
medical authority.
 It is strictly prohibited to wear a jacket that is colored,
decorated with drawings, or with hoodies and it is
forbidden to wear jackets that are closed against the
chest.
 Male students are obliged to shorten their hair
throughout the academic year without any exemptions
and the school will not tolerate this matter like the
violation of other school rules.
 PCR test is not required from students
Thank you for your continued support
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