
Al Zuhour Private School 

ة نظام العمل في مدرسة الزهور الخاص  

2022من شهر يناير   ء  ابتدا  
 2021/ 12/ 26تاريخ:  ،أولياء األمور الكرام

 ،     السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

في   الخاصة  املدارس  في  األسبوعي  للعمل  الجديد  النظام  على  الشارقة  إبناء  هيئة  عن  الصادر  الشارقة  مارة 

للتعليم الخاص امتثاال لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس  

 منا بالقرار رقم  
ً
الصادر من هيئة التعليم الخاص بالشارقة فإن    71األعلى لالتحاد حاكم إمارة الشارقة، والتزاما

من كل    والخميس  واألربعاء  والثالثاءلزهور الخاصة سيكون فقط خالل أيام اإلثنين  النظام الدراس ي في مدرسة ا

 - جدول الحصص األسبوعي لكل صف كالتالي:  وسينظم أسبوع.

 الدوام المدرسي أوقات  عدد الفسح  عدد الحصص  اليوم

 2:30  – 7:45 اثنتان  سبع  اإلثنين 

 2:30  – 7:45 اثنتان  سبع  الثالثاء

 2:30  – 7:45 اثنتان  سبع  األربعاء 

 1:40  – 7:45 اثنتان  ست  الخميس

 تدرج في الجدول األسبوعي للطالب. سكما  (  Online Practiceتستمر املدرسة بتوفير حصص التدريب عن بعد )

 مالحظات : 

 2022/ 1/ 3يستأنف دوام الطالب  للمدرسة بعد عطلة الشتاء يوم االثنين املوافق  -

ذات  سلبية    )PCR(  19سنة فما فوق الحصول على نتيجة فحص كوفيد    12يجب على جميع الطالب من عمر    -

 . للمدرسة  انضمام الطالب قبل    ساعة  72صالحية ال تتعدى 

 نشكر لكم تعاونكم معنا في التزام أبنائنا بالحضور واالنصراف ضمن ساعات الدوام الرسمي

 ساملين   ودمتم

 املدرسة إدارة 



 

Al Zuhour Private School 

Date:26/12/2021 

Work system at Al Zuhour Private School 
Starting in January 2022 

Dear parents, 

Greetings! 

Based on the decision of the Executive Council of the Emirate of Sharjah and the Sharjah Private 

Education Authority (SPEA) in compliance with the directives of His Highness Sheikh Sultan bin 

Mohammed al-Qasimi, member of the Supreme Council of the Federation, ruler of Sharjah, and 

in compliance with resolution number 71 issued by SPEA, the students at AlZuhour Private School 

will be attending school from Mondays to Thursdays of each week accordingly. The weekly 

schedule will be an hour and a half longer.  

Please check the table below for more details: 

Day Number of sessions Number of breaks Timing 

Monday Seven Two 7:45 – 2:30 

Tuesday Seven Two 7:45 – 2:30 

Wednesday Seven Two 7:45 – 2:30 

Thursday Six Two 7:45 – 1:40 

The school continues to provide online practice sessions (OP) as included in the student's weekly 

schedule. 

Note: 

-Students will come back to school after the winter break on Monday 3/1/2022 

-All students aged 12 years and over must obtain a negative Covid-19 test result (PCR) , valid for 

no longer than 72hours before students join the school. 

We appreciate your support for students’ punctual attendance within the full 

official working hours 

School Administration 


