
 

Date: 07/10/2021 

Students’ Arrival and Dismissal Procedure 

Gates 1, 2 and 3 are accessible for parents during arrival and dismissal time as per 

the following: 

 Gate 1 and Gate 3 will be used by: 

- Preschool and Pre-K students during arrival time at 7:00 am and dismissal time   

  at 12:00 noon.   

- K and Grade 1 students during arrival time at 7:00 am and dismissal time at  

  12:30 pm and 12:45 pm respectively. 

 Gate 2 will be used by Grades 2 to 7 students during arrival time at 7:00 am and 

dismissal time at 12:45 pm. 

 Siblings can use any gate during the arrival and dismissal time. 

 At 7:15 am, Gate 2 and Gate 3 will be closed. The entry to the school will be 

through Gate 1 only.  

 Parents of children, who are brought in late, with prior approval from 

administration, are requested to meet the students’ affairs and fill out and sign a 

late slip, noting that continuous lateness will result in consequences as mentioned in 

the student’s planner (pages 4 and 5). Without prior approval from the school 

administration, no students will be allowed to enter unless they provide a medical 

certificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

07/10/2021التاريخ:   

 

 اجراءات وصول و مغادرة الطالب

 

 

 عند وصول و مغادرة الطالب وفق ما يلي: 3، و 2، 1 رقم البواباتسوف يتم استخدام 

  3بوابة رقم و  1بوابة رقم: 

، و المغادرة الساعة صباحا 7:00عند الوصول الساعة  الروضة االولىو  طالب ما قبل الروضة -

 .ظهرا 12

، و المغادرة صباحا 7:00عند الوصول الساعة ابتدائي  طالب الروضة الثانية و الصف األول -

 على التوالي. ظهرا 12:45ظهرا و  12:30الساعة 

  و صباحا  7:00عند الوصول الساعة  طالب الصفوف الثاني ابتدائي حتى السابع اعدادي: 2بوابة رقم

 .ظهرا 12:45المغادرة الساعة 

  مغادرةيمكن لألشقاء استخدام أي بوابة أثناء وقت الوصول وال. 

  يكون الدخول إلى وف س. 3البوابة رقم و  2صباحا، سوف يتم اغالق البوابة رقم  7:15عند الساعة

 .فقط 1المدرسة من خالل البوابة رقم 

  متأخًرا ، بموافقة مسبقة من اإلدارة ، مقابلة شؤون الطالب  يحضرونالذين  الطالبيُطلب من أولياء أمور

يؤدي إلى عواقب كما هو وف مالحظة أن التأخير المستمر س ، معملء قسيمة متأخرة والتوقيع عليهاو

بدون موافقة الى المدرسة لن يُسمح للطالب بالدخول علما أنه . (5و  4)ص.  الطالب فكرةمذكور في م

 .ما لم يقدموا شهادة طبيةدارة اإلمسبقة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


