
 

 

 
 

 

End of School Day Pick-Up 
1st October 2019 

 
Dear Parents and Guardians, 
 
We are writing to make you aware of some steps we are taking to further support student 
learning and safety. 
 
At the present time, a significant number of parents are coming to school up to an hour 
earlier than the end of the school day, i.e. before 2:30pm. This means that we have many 
adults in our corridors during learning time. With the greatest of respect, this hinders our 
aim to protect and maximise learning for students. Therefore, we politely request that 
parents do not enter the school to collect students until 10 minutes before the end of the 
school day. For Pre-K and KG1, this is 1:50pm. For KG2 to Grade 5, this is 2:20pm. 
 
We are aware that there are issues around car parking outside the school and that some 
parents like to arrive earlier in order to get a space. Please consider using the car park at 
Souq Planet supermarket, either outside or the multi-storey parking?  
 
Regarding the collection of students before the end of the school day, we strongly 
discourage this due to the disruptive impact upon learning. In the first two weeks of school, 
over 300 hours of learning time was lost due to students being collected early. Please help 
us by only collecting your children at the end of their school day. 
 
If you need to make an appointment with a member of staff, please contact them via Class 
Dojo, or telephone reception to make an appointment. If your scheduled appointment is 
during the school day to see a member of school staff, you will need to sign-in at Gate 9 
with Security. You will be asked to show identification and wear the respective lanyard. 
 
Over the next few months, we hope to have electronic locks fitted to the brown doors just 
past the main reception. This will improve student safety at school as the doors will only 
open for adults with security access passes. 
 
We thank you for your assistance in helping to protect and maximise student learning time. 
 
Kind regards, 
 
Mr. Wayne Richardson and Mr. Phil Edwards 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
اليوم الدراسي نهاية  

2019أكتوبر  1  

 
 أولياء األمور الكرام،

 
.اتباع بعض الخطوات التي ستساهم في زيادة دعم العملية التعليمية للتالميذ و الحفاظ على سالمتهمنود   

 
 قبل انتهاء اليوم الدراسي، أي قبلفي الوقت الحالي، يقوم عدد كبير من أولياء األمور بأخذ أبنائهم 

ظهراً. و هذا يعني وجود العديد من األشخاص في الممرات وقت إعطاء الدروس. مع  2:30 الساعة

الدخول بالغ االحترام، فإن هذا يعيق هدفنا بزيادة العملية التعليمية لتالميذنا. لذا نرجو من حضراتكم عدم 
ا يعني عدم أخذ تالميذ الحضانة و الروضة م، مدقائق 10ب  اليوم الدراسي انتهاء قبل ألخذ أبنائكم

الروضة الثانية و حتى الصف الخامس  من تالميذالظهراً، و عدم أخذ  1:50 الساعة األولى قبل

ظهراً. 2:20 الساعة االبتدائي قبل  

 
نحن على علم بوجود بعض الصعوبات في مواقف السيارات، و أن بعض أولياء األمور يرغبون في 

، لذا يرجى النظر في استخدام مواقف السيارات الوصول باكراً للحصول على مكان لركن السيارة
 الموجودة عند سوق بالنيت سواء المواقف الخارجية أو المواقف التي تتواجد فوق سوق بالنيت.

 
أما بالنسبة ألخذ التالميذ قبل انتهاء اليوم الدراسي، فإننا و بشدة ال نشجع القيام بذلك ألنه يؤثر بشكل 

ساعة من العملية  300سلبي على التقدم األكاديمي. فخالل األسبوعين الماضيين، فقد تم فقدان أكثر من 

الظاهرة و االلتزام نا في التقليل من هذه التعليمية للتالميذ الذين تم أخذهم مبكراً. لذا نرجو منكم مساعدت
.بالموعد المحدد لخروج التالميذ  

 
أو  (الكالس دوجو)إذا كنتم بحاجة إلى تحديد موعد مع أحد أعضاء فريق العمل، يرجى التواصل عبر 

مكتب االستقبال. في حال كان الموعد المقرر خالل اليوم الدراسي، يرجى التوقيع عند الدخول من 
عند رجل األمن. و سيطلب منكم أيضاً إظهار بطاقة الهوية و ارتداء بطاقة التعريف  9رقم  البوابة

.المعلقة بالشريط األخضر المدرسي  
 

على مدار األشهر القليلة المقبلة، نأمل أن يكون هناك أقفال إلكترونية مثبتة على األبواب البنية الموجودة 
ين أمن و سالمة التالميذ في المدرسة، حيث أن هذه خلف مكتب االستقبال. و هذا سيؤدي إلى تحس

 األبواب ال تفتح إال عن طريق تصاريح دخول أمنية.
 

.العملية التعليمية للتالميذ و الحفاظ على سالمتهمفي تحسين  لنا مساعدتكم نشكر  
 
 

 تحياتي،
 
 

 المدير: وين ريتشاردسون والمعلم: فليب إيدوارد.


