Dear Parents:
We would like to congratulate you on advent of the holy month of Ramadan. May this
Ramadan bring joy, health and wealth to you and your family.
Also we would like to inform you that Ramadan timing for:
- Grade 1-Grade 9 from 8:30 am-1:30 pm.
- Kindergarten from 9:00 am -12:00 pm.
Parents are kindly requested to take their kids as the following:
-Kindergarten not later than 12:30 pm
- G1- G9 not later than 1:30 pm and not to bring them before 8:15 am.
Note: The bus escort will give morning time to the students.
Ramadan Kareem
IJPS Admin
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أولياء األمور المحترمين :
نود أن نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك  ،آملين أن يمن عليكم بالفرح والصحة واليمن والبركات لكم ولعائلتكم .
كما نود ان نعلمكم أن أوقات الدوام في شهر رمضان ستكون كالتالي :
_ الصف األول إلى الصف التاسع  :من الساعة  8:30صباحا وحتى الساعة  1:30ظهرا .
_ صف الروضة األولى والثانية  :من الساعة  9:00صباحا وحتى الساعة 12:00ظهرا .
يرجى من حضرتكم اإللتزام بمواعيد اصطحاب الطالب إلى بيوتهم كالتالي:
لطالب الروضة في وقت ال يتجاوز الساعة  12:30ظهراوللصف االول حتى التاسع في وقت ال يتجاوز الساعة  1:30ظهرا  ،وعدم إحضارهم إلى المدرسة قبل الساعة 8:15صباحا .
مالحظة :ستقوم مشرفة الحافة بإعطاء المواعيد الصباحية لقدوم الحافلة للطالب .

رمضان كــــــــــريم
إدارة المدرسة
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