
 

 

 

SCHOOL TIMINGS DURING RAMADAN 

22 April 2020 

Dear Parents, 

Ramadan Kareem! May all of us find peace on this Ramadan despite the current situation. As the Holy 

month is starting soon, kindly be informed that at the onset of Ramadan, the below school timing shall 

be observed: 

KG section:   12:00 pm- 2:40 pm 

Grades 1-4:    10:30 am- 1:45 pm 

Grades 5-8:    10:30 am- 2:20 pm 

Grades 9-12:  10:30 am- 2:20 pm 

 

This has been thought of well by the academic team in consideration of the curricular requirements and 

SPEA guidelines. Each period consists of 30 minutes with 5 minutes interval in between. We shall post 

the class timing along with the video link in CLASS DOJO for KG to grade 8 and in MS TEAM for 

grades 9 to 12. They will also be available in the school website under the TIME TABLE tab.  

 

During Ramadan, AIAS shall observe the following: 

1. We shall start the session in the morning with QURAN 5 minutes before the start of the first 

period. No usual morning broadcast shall be observed during Ramadan.  

2. No homework will be given. Classwork shall be done during the live sessions only. 

3. Activities after class hours are OPTIONAL. Karate and fitness clubs are suspended and shall 

resume after Eid celebration. All club themes will be reflecting on the value of Ramadan to help 

the students understand its meaning and spread its vibes during their stay at home! Timings for 

activities shall be posted on the class dojo. 

 

We promise you to make this month special and joyful for you and your children, may this Ramadan 

bring endless moments of happiness in your life. Ramadan Mubarak. 

 

Ramadan Kareem, 

 

Mrs. Jessica Griffin 

Principal 

 

 

 

 



 

 

 

 

 أوقات الدوام بشهر رمضان المبارك

 

 

 2020أبريل  22

 

 األعزاء، أولياء األمور

 

 

 رمضان كريم! 

 

يَاِم  بلغنا هللا وإياكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه َوتاَِلَوةِ اللَُّهمَّ أَِهلَّهُ َعلْينَا بِاأْلَْمِن َواإِلْيَماِن َوالسَّالَمِة َواإِلْساَلِم َواْلعَْوِن َعلَى الصَّالةِ َوالِصِّ

 .  اْلقُْرآَِن، اْللَُّهمَّ َسِلِّْمنَا ِلَرَمَضاَن َوَسِلِّْمهُ لَنَا َوتََسلَّْمهُ ِمنِّا ُمتََقبَّالً 

 

 التوقيت المدرسي أدناه: سيتم اتباعشهر، البداية  منمضان المبارك ، يرجى العلم أنه مع اقتراب شهر ر

 

 م 2:40 -م  12:00قسم الروضة: 

 مساءً  1:45 -صباًحا  10:30: 4-1الصفوف 

 مساءً  2:20 -صباًحا  10:30: 8-5الصفوف 

 مساءً  2:20 -صباًحا  10:30: 12-9الصفوف 

 

من هيئة الشارقة للتعليم متطلبات المناهج والمبادئ التوجيهية   مع األخذ باالعتباراألكاديمي    فريقنامن قبل    ذلك بدقةوقد تم التفكير في هذا  

 CLASS  تطبيق  مع رابط الفيديو في  الحصص. سننشر توقيت  فراغ بين الحصصدقائق    5دقيقة مع    30  ستكون مدة كل حصة.  الخاص

DOJO  على تطبيق   12إلى  9للصفوف من  و مرحلة رياض األطفال للصف الثامن،منMS TEAM أيًضا متاح في    الجدول وسيكون

 .TIME TABLEموقع المدرسة تحت عالمة 

 

 مراعاة ما يلي: سيتمخالل شهر رمضان ، 

 

 سيتم توقيف الطابور الصباحي بهذا الشهر.األولى.  الحصةدقائق من بداية  5القرآن آيات عطرة من  بتالوة. سوف نبدأ الصباح 1

 فقط. المباشرة الحصصالواجب خالل حل . لن يتم إعطاء أي واجبات منزلية. يجب أن يتم 2

عيد. ستعكس جميع موضوعات النادي تعليق أندية الكاراتيه واللياقة البدنية واستئنافها بعد ال سيتم اختيارية. الدوام. األنشطة بعد ساعات 3

 .Class Dojoتطبيق نشر أوقات األنشطة على  سيتم! ى الشهر المباركقيمة شهر رمضان لمساعدة الطالب على فهم معن

 

ً بأن تجعل هذا الشهر  منعدك  .سميع مجيبنه إلغنا هللا الكريم وإياكم صيام شهر رمضان المبارك وقيامه ب، موألطفالك موممتعًا لك رائعا

 كل عام وأنتم بخير

 

 

 مديرة المدرسة:

 السيدة جيسيكا جريفين

 

 

 



 


