
 

Circular No.  255      IGCSE SPRING BREAK REOPENING            15.04.2021 

Dear Parent  

Ramadan Kareem from Our Own English High School Fujairah. 

Welcome back to the IGCSE final term starting 18th April, 2021. 

I hope all families have enjoyed good health and a safe spring break over the past three weeks.  We 
welcome all students back to school with distance learning (till the end of term- June 2021)  

Kindly make a note of the following important information:  

• Report Cards  

Report cards of FA-3/ Unit test -2 will be released on Wednesday 21st April 2021. 

• Fee payment  

All school fees must be paid till March 2021 to view the report cards.  

•  Ramadan work hours  

 

Classes From To 
R1 & R2 10:00 am 12:00 noon 
J1 to J4 9:00 am 12:00 noon 
J5 to S5 9:00 am 01:05 pm 

 

The revised class timetable will be shared by the respective class teachers. 

We look forward to your continued support as we continue to enrich the learning experience of 

our students. 

Wishing you a happy and blessed Ramadan. 

With kind regards, 

Saleema Mahmoodi 
Principal 

  



 

ي بعد اجازة الربيع     255تعميم رقم 
يطان     2021/ 04/ 15   دوام النظام البر

 أولياء االمور االعزاء,

ية بحلول شهر رمضان المبارك  ز  بداية تبارك لكم ارسة مدرستنا الثانوية االنجلي 

 من يوم االحد  كما نرحب بكم للفصل 
ً
ي ابتداءا

يطانز  2021/ 04/ 18الدراسي الثالث للنظام الير

نرحب بعودة جميع الطالب إىل المدرسة من آمنه وصحية خالل الثالث أسابيع الماضية. ,جازة ربيع ممتعة نتمنز انكم قد قضيتم إ

 ( 2021يونيو   - خالل التعلم عن بعد )حنى نهاية الفصل الدراسي 

اتكم للمالحظات التالية:   كما ننوه حضز

 التقارير – الشهادات  •

 2021/ 04/ 21يوم االربعاء الموافق   FA-3/ Unit test -2سوف يتم اصدار الشهادات 

 دفع الرسوم •

 للتمكن من االطالع عىل الشهادات 2021يجب اتمام دفع كافة الرسوم المدرسية حنى مارس  

 خالل شهر رمضان: مواعيد الدوام المدرسي  •

 حنى  من الفصول 

ي 
  10:00 روضة اوىل وروضة ثانز

ً
  12:00 صباحا

ً
 ظهرا

  09:00 الصف االول وحنى الصف الرابع 
ً
  12:00 صباحا

ً
 ظهرا

  09:00 الصف الخامس وحنى الصف الحادي عش  
ً
  01:05 صباحا

ً
 عضا

 

ي  ارسالسيتم 
 . للطلبةمن قبل معلمي الصف   للفصولالجدول الزمنز

 نتطلع إىل دعمكم المستمر ونحن نواصل إثراء تجربة التعلم لطالبنا. 

 . ومبارك كريم لكم رمضان   نتمنز 

 مع احر التحيات,

 مديرة المدرسة 

 سليمة محمودي 


