Dear Parents,
Thank you for another wonderful and productive school year. Here are some guidelines to have a
smooth transition to the 2021-2022 school year.
SUMMER HOLIDAY ADMINISTRATION TIMINGS:
•
•

School will remain open throughout the summer starting 11/7 till 19/8 with operating hours
from 9:00 a.m. to 1:00 p.m.
Registration & Accounts will be closed from 18/7/2021 to 22/8/2021 for the EID holiday.

END OF YEAR PROCEDURES
1. LAST DAY OF SCHOOL
Per our school calendar, final exams will be finished on 15/6/2021 and the school will remain open
till 1/7/2021.

2.

STUDENTS’ REPORT CARDS

All students` report cards will be available online on the new school portal. A SMS will be sent to you
when they are ready. No hard copies will be provided except for grade 12 students.. Please settle
your due balance before 27th June in order to be able to see your child’s report card.
3. TRANSFER CERTIFICATES
Please contact admissions at admission@alzuhourschool.com if you need to apply for a transfer
certificate.

BEGINNING OF THE YEAR PROCEDURES

4.

SCHOOL FEES 2021 – 2022
•

School fees will be distributed on 3 installments for the academic year 2021-2022 as
follows:

1st installment: September 40 % ( cash/ credit/ current dated cheques).
2nd installment: December 30 %
3rd installments: March 30%

•

Fees shall be taken as an overall payment not for each student.

•

We are offering a 10% discount on KG1 tuition fees.

•

We have a special discount on the full payment till August (cash – credit card), please
check our school website for more details.

•

School fees are required to be fully paid according to the installment plan mentioned above,
before the start of the new academic year on 29th August 2021. Payment will be made
online ONLY through the SKIPLY app.

Please email inquiries@alzuhourschool.com if you have any inquiries.

5. FIRST DAYS OF SCHOOL 2020-2021
Our student start date for the next academic year is August 29th 2021. We will be sending more
details later.

6. RESOURCES & UNIFORM COLLECTION
•

School uniform will be changed for next year with the same uniform fees. The new uniform
guide will be sent to you shortly with the sizes.

7. TRANSPORTATION
•

To ensure your seat on the bus, transportation fees must be paid before 15/8/2021

• Bus picks up and drop of point coordination for new students will be conducted from
23/8 – 26/8 2021. Transportation department will coordinate further.
•

For our current students if you are moving residence and have requested transportation,
kindly advise the Transport Manager to check the route and seat availability via email as
soon as possible transportation@alzuhourschool.com.

•

The bus picks up and drop off timings will be provided by bus monitors. There may be a
change in timings with in first two weeks of school once the routes are confirmed.

•

Transportation guide for the next academic year will be sent to you shortly.

8. IMPORTANT NOTES
•

Being an international school, AZPS is continuously working to align its practices and
procedures with the American curriculum. Due to this, we would will be shifting our
system timeline to two semesters rather than three terms. This is critical to ensure
our students meet all requirements to obtain a valid American high school diploma
(transcripts).

•

The school will invite all parents to our Open house in the beginning of the year to learn
more about the school policies and procedures and to meet your child`s teachers. Dates
will be as follows:
▪ : Early childhood – Middle school Open house
15/9/2021
▪ : Elementary – High school Open house. 16/9/2021

•

All Al Zuhour Private School policies and information will be available on our school website
www.alzuhour@alzuhourschool.com

•

The calendar as per MOE for the academic year 2020-2021 (UPON MOE/ SPEA APPROVALS,
SMS WILL BE SENT FROM SCHOOL TO ALL PARENTS). THE CALENDAR IS AS FOLLOWS:
Winter break holidays start for students

Sunday, 12 December, 2021

First day after winter break for students

Sunday,2 January, 2022

Spring break holidays for students

Sunday, 27 March, 2022

First day after spring break for students

Sunday, 10 April, 2022

Last day of school year for students

Thursday, 30 June, 2022

With many thanks for your continued loyalty and support.
AZPS Administration

.

أولياء األمور الكرام،
نتقدم لكم بالشكر على سنة دراسية أخرى رائعة ومثمرة .فيما يلي بعض اإلرشادات لالنتقال بيسر و سهولة إلى العام الدراسي
القادم.2022-2021
أوقات دوام اإلدارة أثناء العطلة الصيفية:
•ستبقى المدرسة مفتوحة طوال الصيف من  7/11حتى  8/19مع ساعات العمل من  9:00صبا ًحا إلى  1:00مسا ًء.
•سيتم إغالق التسجيل والحسابات من  2021/7/18إلى  2021/7/22لعطلة العيد.

إجراءات نهاية العام الدراسي
 .١آخر يوم في المدرسة
وفقًا لتقويم مدرستنا ،ستنتهي االختبارات النهائية في  2021/6/15وستظل التزام الطلبة للتعليم حتى .2021/7/1

 .٢شهادات الطالب
ستكون جميع شهادات الطالب متاحة عبر اإلنترنت على بوابة المدرسة الجديدة .سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إليك بعد
االنتهاء من رصدها .لن يتم تقديم أي نسخ ورقية من الشهادات باستثناء طالب الصف الثاني عشر  .يرجى إتمام دفع الرسوم
المستحقة قبل  27يونيو حتى تتمكن من االطالع على شهادة درجات ابنك/ابنتك.
 .٣شهادات االنتقال
يرجى التواصل مع قسم التسجيل على  admission@alzuhourschool.comإذا كنت بحاجة لتقديم طلب للحصول على
شهادة انتقال.

إجراءات بداية العام الدراسي الجديد
 .٤الرسوم المدرسية 2022-2021
•تقسم الرسوم المدرسية على  3أقساط للعام الدراسي  2022-2021على النحو التالي:
القسط األول ٪40 :في سبتمبر (نقدًا  /بالبطاقة  /شيكات آجلة)

الدفعة الثانية 30 :ديسمبر
الدفعة الثالثة 30 :مارس.
•يتم استيفاء الرسوم كمبلغ إجمالي لكل العائلة و ليس لكل طالب على حده.
•نقدم خص ًما بنسبة  ٪10على الرسوم الدراسية لـ  KG1.فقط

•لدينا خصم خاص على السداد الكامل حتى أغسطس (نقدًا  -بطاقة ائتمان)  ،يرجى مراجعة موقع مدرستنا لمزيد من
التفاصيل.
•يجب دفع الرسوم المدرسية بالكامل وفقًا لخطة التقسيط المذكورة أعاله  ،قبل بداية العام الدراسي الجديد في  29أغسطس
 .2021سيتم الدفع عبر اإلنترنت فقط من خالل تطبيقSKIPLY.
يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  inquiry@alzuhourschool.comإذا كان لديك أي استفسارات.
 .٥األيام األولى للمدرسة 2021-2020
تاريخ بدء طالبنا للعام الدراسي القادم هو  29أغسطس  .2021سنرسل المزيد من التفاصيل الحقًا.
 .٦المصادر والزي الموحد
•سيتم تغيير الزي المدرسي للعام القادم بنفس رسوم الزي المدرسي الحالية .سيتم إرسال دليل الزي الموحد الجديد إليك قريبًا
بالمقاسات.
. ٧النقل
•لضمان مقعدك في الحافلة  ،يجب دفع رسوم المواصالت قبل 2021/8/15
•سيتم تنسيق اجراءات الصعود و النزول من الحافالت للطالب الجدد بين
 - 26/8 2021. 8/23كما ستواصل إدارة النقل التنسيق بهذا الصدد.

•بالنسبة لطالبنا الحاليين  ،إذا كنت تنتقل من مكان إقامتك وطلبت وسيلة مواصالت  ،فيرجى إبالغ مدير النقل بالتحقق من
توفر المسار والمقاعد عبر البريد اإللكتروني في أقرب وقت ممكنtransport@alzuhourschool.com.

•سيتم توفير مواعيد الصعود النزول من الحافلة بواسطة مراقبي الحافالت .قد يكون هناك تغيير في التوقيت في األسبوعين
األولين من المدرسة بمجرد تأكيد الطرق.
•سيتم إرسال دليل المواصالت للعام الدراسي القادم إليك قريبًا.

. 8مالحظات مهمة
•كونها مدرسة دولية  ،تعمل مدرسة الزهور الخاصة باستمرار لمواءمة ممارساتها وإجراءاتها مع المناهج األمريكية.
ولذلك ،سنقوم بتحويل الجدول الزمني لنظامنا إلى فصلين دراسيين بدالً من ثالثة فصول دراسية .هذا أمر بالغ األهمية
لضمان استيفاء طالبنا لجميع المتطلبات للحصول على شهادة الثانوية األمريكية المعتمدة.
•ستدعو المدرسة جميع أولياء األمور إلى لقاء مفتوح في بداية العام الدراسي الجديد عبر المنصات االلكترونية لمعرفة
المزيد عن سياسات المدرسة وإجراءاتها ولمقابلة المعلمين .ستكون التواريخ على النحو التالي:
• الطفولة المبكرة و المرحلة اإلعدادية .اللقاء المفتوح 2021/9/15
االبتدائي و المرحلة الثانوية .اللقاء المفتوح 2021/9/16
•ستكون جميع سياسات ومعلومات مدرسة الزهور الخاصة متوفرة على موقع مدرستنا
www.alzuhour@alzuhourschool.com
•التقويم وفقا لوزارة التربية للعام الدراسي 2021-2020
(عند توفر موافقات هيئة الشارقة للتعليم الخاص ووزارة التربية ،سيتم إرسال الرسائل القصيرة من المدرسة إلى جميع أولياء
األمور)
 .التقويم كما يلي:
• تبدأ العطلة الشتوية للطالب األحد  12ديسمبر 2021
• مباشرة الدوام بعد العطلة الشتوية للطالب األحد  2يناير 2022
• عطلة الربيع للطالب األحد  27مارس 2022
• مباشرة الدوام بعد عطلة الربيع للطالب األحد  10أبريل 2022
• آخر يوم في العام الدراسي للطالب الخميس  30يونيو 2022
مع جزيل الشكر على دعمكم المستمر.
اإلدارة

