معلومات هامة للعام الدراسي 2020-2019
يونيو 2019
أولياء األمور الكرام،
تحية طيبة وبعد .تتقدم إدارة مدرسة ليوا الدولية للبنات بمناسبة انتهاء العام الدراسي الحالي بجزيل الشكر على تعاونكم ودعمكم المستمر لها راجية أن
يكون العام الدراسي القادم  2020-2019مكلال بالنجاح للجميع.
كما نود أن نلفت انتباه حضراتكم إلى أن الدوام سيُستأنف يوم الثالثاء  20أغسطس  2019بالنسبة ألعضاء الهيئة اإلدارية ويوم األحد  25أغسطس
 2019بالنسبة ألعضاء الهيئة التدريسية.
 الكتب:
 oسوف يتم توزيع الكتب الخاصة بالمواد اإللزامية (منهاج الوزارة) على الطالبات داخل الصفوف خالل ورودها للمدرسة.
 الزي المدرسي:
 oيرجى العلم بأنه من اآلن فصاعدا سيتم بيع الزي المدرسي فقط في متجر  UMARTللزي المدرسي وبنفس أسعار المدرسة ،بين
الساعة  10:00صباحا والساعة  7:00مساء .رقم الهاتف  03-721 0688موقع المتجر:
https://maps.google.com/?q=24.202291,55.668671

 oعلى جميع الطالبات االلتزام بالزي المدرسي من اليوم األول للدراسة.
 الرسوم المدرسية  -يتم دفع الرسوم الدراسية من خالل ثالث دفعات متساوية ،وذلك كالتالي:
 oيتم دفع القسط األول من الرسوم المدرسية باإلضافة لرسوم الكتب لجميع الصفوف اعتبارا من  20أغسطس وحتى  12سبتمبر .2019
 oيتم دفع القسط الثاني من الرسوم المدرسية اعتبارا من  4وحتى  12ديسمبر .2019
 oيتم دفع القسط الثالث من الرسوم المدرسية اعتبارا من  2وحتى  13فبراير .2020
 جدول بدء الدراسة للعام الدراسي :2020 - 2019
الصفوف األول حتى الحادي عشر
صفوف الروضة األولى
صفوف الروضة الثانية

األحد 2019-9-1
االثنين 2019-9-2
الثالثاء 2019-9-3

 07:30صباحا –  2:30بعد الظهر
 07:30صباحا –  1.00بعد الظهر
 07:30صباحا –  1.00بعد الظهر

 الحافالت المدرسية:
 oسوف تتوفر الحافالت المدرسية بدءا من اليوم األول للدراسة لطالبات الصفوف األول االبتدائي وحتى الحادي عشر بحسب التواريخ
الموضحة أعاله .أما بالنسبة لطاللبات الروضة األولى والثانية ،ستتوفر الحافالت اعتبارا من األسبوع الثاني لبدء الدراسة.
 oيرجى من أولياء أمور الطالبات المسجالت في الحافالت المدرسية الحضور إلى المدرسة في الفترة ما بين  29 - 20أغسطس 2019
لمقابلة المنسق المختص بهدف تأكيد عنوان السكن.
 مواعيد انطالق الحافالت المدرسية:
 oسوف تنطلق الحافالت إلحضار طالبات الصفوف األول االبتدائي وحتى الحادي عشر في تمام الساعة  06:00صباحا على أن تغادر
المدرسة في تمام الساعة  2:30من بعد الظهر.
 oسوف تنطلق الحافالت إلحضار طالبات صفوف الروضة األولى والثانية في تمام الساعة  06:00صباحا وتغادر المدرسة تمام الساعة
 1:00من بعد الظهر.
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق خالل العام الدراسي الجديد .شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم.
إدارة المدرسة

Important Information for Academic Year 2019-2020
JUNE 2019
Dear Parents,
Greetings. The Administration of Liwa International School for Girls would like to thank you for your utmost
cooperation and support throughout the current academic year. We certainly look forward to welcoming you back
to the new academic year 2019-2020.
We sincerely hope that this will be another prosperous and memorable year for all our students.
We would like to inform you that the School Administration will resume work on Tuesday, August 20, 2019 and
the Teaching staff on Sunday August 25, 2019. Also, kindly note the following:


Books:
o MOE books will be distributed on the students in their classrooms once received by the school.



School uniform:
o Please note that from now onward the school uniform will only be sold at UMART uniform
store with the same school prices, and between 10:00 am – 7:00 pm. Tel 03-721 0688.
Store location: https://maps.google.com/?q=24.202291,55.668671
o It is of utmost importance that all students come to school wearing their uniform as of the first day of
the academic year.



Tuition Fees - to be paid through three (3) equal installments as follows:
o The first installment of the school tuition in addition to the books cost are to be paid between August
20 and September 12, 2019.
o The second installment is to be paid between December 4 and 12, 2019.
o The third installment is to be paid between February 2 and 13, 2020.



The 2019 - 2020 Academic Year’s Starting Dates:
Grades 1 – 11
KG1
KG2

Sunday 1-9-2019
Monday 2-9-2019
Tuesday 3-9-2019

07:30 a.m. – 2:30 p.m.
07:30 a.m. – 1:00 p.m.
07:30 a.m. – 1:00 p.m.



School Buses:
o The school buses will be available for grades 1 to 11 from the first day of school as stated above. Buses
will be available on the second week of school for KG1 & KG2.
o Parents whose children will be using the school buses are kindly requested to come to school to
update the transport coordinator on the home address during the week of August 20 - 29, 2019.



Bus Schedule:
o For grades 1 to 11, buses will leave at 06:00 a.m. (to pick up the students) and at 2:30 p.m. (to
drop them off).
o For KG1 & KG2, buses will leave at 06:00 a.m. (to pick up the students) and at 1:00 p.m. (to drop
them off).

We wish you all a prosperous academic year and would like to thank you for your support and
continuous cooperation.
School Administration

