
 

 

 مدرسة الرؤية ثنائية اللغة
Al Ru’ya Bilingual School     

 

 

April 26, 2018 

Dear Parents of MS/HS Students, 

The year is coming to an end so quickly and students will be having some Final Exams during the 

month of Ramadan!   Once Ramadan begins the timing for exams will change: 

Ramadan Exam Times: 

 

- Arabic Exams ALL = 9:00 – 11:30 

- Islamic Studies Exams ALL = 9:00 – 10:30 

- Soc. Studies Exams ALL = 9:00 – 10:30     

- Science Exams ALL = 9:00 – 11:00 

- English Exams ALL = 9:00 – 11:00 

- Graphic Design = 9:00 – 11:30 

- Math Exams ALL = 9:00 – 11:00 

- Electives according to the Department 
 

 The last full day for students will be Tuesday May 8th. 

 Wednesday May 9th will be a Home Study Day. 

 The English First Paper will be on Thursday May 10 and followed by a time for questions from 

10:00–12:00 only.   Students should have their questions ready. 

 The first day for their Final Exams will be on Sunday May 13th. 

 Tuesday May 15 will be a Home Study Day. 

 The last Final Exam will be on Monday May 21st.  

 If needed, Make-Up Exams are held on May 22, 23, and 24.   

 All begin at 9:00 and end according to the subject being taken. 

 

The following rules do apply: 

- Students must come in proper school uniform on all days. 

- Textbooks must be returned on the day of the exam being taken. 

- Students should be in their exam classrooms and ready to take the exam at 7:30 a.m. or at 9:00 

during Ramadan and students will go home immediately after the exam.  

- Late students; up to 8:00 or 9:30 during Ramadan, will be allowed to enter and take the exam, 

but will not be given extra time to finish. 

- Students need to bring all the tools and materials they need for the exam.  

- Students are not allowed to get any written material into the exam room.  

- Electronic devices and cell phones must be kept with the teacher before the test begins. 

- We believe that our students are responsible enough not to cheat. Consequences of cheating (see 

student guide) will be applied.  

We wish each student the greatest of success on all Final Exams!  We wish each family a wonderful 

summer holiday!  Remind your children to keep reading! 

We wish you and your families a Blessed Ramadan; may Allah swt accept your fasting and prayers. 

Peace, 

MS/HS Principals 

Mr. Emad/Boys 

Ms. Alice/Girls 
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 26/4/2018: التاريخ
 

 المتوسط والثانوي مرحلةي أولياء أمور طالب ئأعزا

 

رات في ميع االختباج يرجى العلم بأنلذا ! بعض االختبارات النهائية ستكون خالل شهر رمضانو، نهايته الدراسي قد شارف على العامها هو 

 :شهر رمضان ستبدأ الساعة التاسعة

 

 11:30 - 9:00  :اختبارات اللغة العربية 

 10:30  - 9:00 :اختبارات التربية اإلسالمية 

 10:30  - 9:00  : اختبارات االجتماعيات 

 11:00 - 9:00   : اختبارات العلوم   

 11:00  - 9:00  :اختبارات اللغة اإلنجليزية   

  11:30 - 9:00  :اختبار التصميم الجرافيكي 

 11:00 - 9:00  :اختبارات الرياضيات   

 كل حسب قسمه: اختبارات المواد االختيارية 

 

 .مايو 8لطالب يوم الثالثاء سيكون آخر يوم كامل ل -

 .مايو يوًما للدراسة المنزلية 9سيكون يوم األربعاء  -

. فقط 12:00إلى  10:00مايو متبوعة بوقت األسئلة من الساعة  10للغة اإلنجليزية يوم الخميس الموافق لـ ستكون الورقة األولى  -

 .جاهزون باألسئلةيجب أن يكون الطالب 

 .مايو 13الختباراتهم النهائية يوم األحد سيكون اليوم األول  -

 .مايو سيكون يوًما للدراسة المنزلية 15يوم الثالثاء  -

 .مايو 21تبار نهائي يوم االثنين سيكون آخر اخ -

 .مايو 24و  23و  22عند الضرورة ، تقام اختبارات التجميل في  -

 .لمادة االختباروتنتهي وفقا  9:00في الساعة  االختبارات تبدأ جميع -

 

 :تطبق القواعد التالية

 .يجب على الطالب الحضور بالزي المدرسي المناسب في جميع األيام -

 .يجب إعادة الكتب المدرسية في يوم االمتحان -

خالل شهر  9:00أو  7:30يجب أن يكون الطالب في الفصول الدراسية لالمتحان وعلى استعداد إلجراء االمتحان في الساعة  -

 .د الطالب إلى المنزل بعد االختبار مباشرةرمضان ، وسوف يعو

ن يتم منحه وقتًا بالدخول واالمتحان ، ولكن ل مخالل شهر رمضان ، سيُسمح له 9:30أو  8:00الطالب المتأخرين حتى الساعة  -

 .إضافيًا إلنهائه

 .لتي يحتاجونها إلجراء االختباريحتاج الطالب إلى إحضار جميع األدوات والمواد ا -

 

 .يسمح للطالب بالحصول على أي مواد مكتوبة في قاعة االمتحانال  -

 .يجب أن تبقى األجهزة اإللكترونية والهواتف المحمولة مع المعلم قبل بدء االختبار -

 (.انظر دليل الطالب)عواقب الغش سيتم تطبيق . نحن نعتقد أن طالبنا مسؤولون بما يكفي لعدم الغش -

 
 

 و النجاح . ندعو هللا للطلبة بالتوفيق

 نأمل أن تقضي كل أسرة إجازة صيفية مريحة و ممتعة .

 أرجو أن نذكر أبنائنا دائما بالقراءة .

 نسأل هللا لكم جميعا شهر رمضان مبارك و أن يتقبل منكم الصيام و القيام . 

 

 مدراء مراحل المرحلتين المتوسطة و الثانوية 

 البنين  –أ. عماد عبد هللا 

 لبنات ا –أ.أليس صواف 

 


