
 

 

 

 

رام ،،،ــور الكــمادة أولياء األـــسال  

،ة هللا وبركاته ،،مـــــــكم ورحــــــــالم عليـــالس  

واإلـيالم، و فف     ، ونـسل  هللا أ   و م عليكم وعلينا األم  واألما  والـسالمة2022/2023نهنئكم ونهنئ أنفـسنا بدووم الاام الوراـيا اليو و  

 صاحب الياللة الملك عبوهللا الثانا اب  الفسي  الماظم حماه هللا ورعاه.بلونا الغالا م  كل مكروه فا ظل  

نظامية   فا مطلع كل عام درايا، نيو أنفسنا ملزمي  بتذكيركم وتذكير طالبنا األعزاء بالتاليمات الاامة كا نتشاركها مااً إلرياء قواعو تربو ة   

الطلبة. تصب   ألبنائنا  األم   وتوفير  الالزمة  الخومات  وتدو م  بواجبها  الديام  م   الموارس  وتمك   التربو ة  والاملية  الطالب  مصلفة   فا 

 أوالً: ياعات الووام الريمية:

o  وييكو  الووام بشكل ريما ليميع المراحل. 31/8/2022األربااء الموافق  وم  2022/2023 بوأ الاام الورايا اليو و 

o  صباحاً. 7:45 بوأ الطابور الموريا الساعة  

o  صباحاً.  8:00الفصة األولى الساعة تبوأ 

o .ال  سمح بوخو  الطالب المورية باو انتهاء الطابور وبوا ة الفصة األولى، بوو  ولا األمر وموافدة مو ر الدسم  

o  وعوم طلب إذ  بمغادرة الطالب قبل إنهاء جميع الفصص.  ةالووام الريمية للطلب رجى االلتزام بساعات 
 

 باصات:المغادرة لل ثانياً: جوالت

 :اليولة األولى

o ظهراً  12:00 يتكو  المغادرة الساعة 1/9/2022 والخميس   31/8/2022  وما األربااء. 

o  باو الظهر.  12:40 الساعة يتكو  المغادرة الوراياولنها ة الاام  4/9/2022م   وم األحو الموافق 
 

 :اليولة الثانية

o باو الظهر.  2:20 يتكو  المغادرة الساعة ولنها ة الاام الورايا 31/8/2022 م   وم األربااء الموافق 

ً  الشياا  ( وطنا ودولا وقسم 3- 1)الصفوف الروضة و قسم *  أما باقا الصفوف ففسب اليوو  الموريا.  جولة أولى دائما

 :اثالثاً: الكتب والزي الموري

o 2022/ 8 / 31الموافق  األربااءعلى كل طالب ايتالم الكتب والزي قبل  وم   يب. 

o .رجى االلتزام بالزي الموريا م  أو   وم درايا  

 :رابااً: تاليمات هامة ألولياء األمور الكرام

o  التاليمية المختلفة إال باو أخذ موعو مسبق مع مو ر الدسم.عوم دخو  األقسام  

o .عوم التواجو فا غرف المالمي  والصفوف  

o  .عوم التواجو فا ياحة الباصات  

o  التلكيو على أبنائهم بضرورة عوم إحضار الهاتف الخلوي إلى المورية، واالتصا  مع األهل ييكو  ع  طر ق اإلدارة ول  تمانع اإلدارة

  بتوفير االتصا  الهاتفا للطالب.

o .قراءة تاليمات االنضباط الطالبا الوزار ة فا موقع وزارة التربية والتاليم واالنضباط الموريا م  موقع المورية وتوضيفه ألبنائهم  

o ية لضما  مشاركةااللتزام بفضور االجتماعات التا تدررها المورية ألولياء األمور وعوم التخلف عنها ألنها جزء م  خطة المور 
 أولياء األمور فا الاملية التربو ة.      

 

 شاكر   لكم تااونكم،،،

 وكل عام وأنتم بخير،،،



 

 

 

 

School Instructions and Rules for the 

Scholastic year 2022-2023 

Dear Parents, 

Please, read and comply with our school instructions and rules for the academic year 2022-2023. The new 

scholastic year 2022-2023 starts on August 31, 2022.  These instructions and rules have been designed and 

implemented to guarantee students’ safety first and to ensure a successful and prosperous scholastic year.  
 

➢ Firstly: Official Schooling 

o Based on the schooling calendar determined by the Ministry of Education, the new school year will begin on 

Wednesday 31st of August, for all students.  

o School morning assembly starts at 7:45 am. 

o The First period begins at 8:00 am. 

o Students who are reported late (Attend school after 8:00 am) are required to obtain written class entry permission 

from their head of department (Parent must be present). 

o Students must adhere to official school hours, and should not leave before completing all classes. 
 

➢ Secondly: School Transportation Round Schedule: 

First round: 

o From Wednesday 31/8/2022 & Thursday 1/9/2022 School buses will depart at 12.00 p.m. 

o From Sunday 4/9/2022 till the end of the school year School buses will depart at 12.40 p.m.  

* Kindergarten, grades (1-3) both national and international sections & braves section are always on  First Round 

schedule.    
 

Second round: 

o From Wednesday 31/8/2022 School buses will depart at 2:20 pm until the end of the first schooling term. 
 

➢ Thirdly: Books and Uniform. 

o     Students must obtain school textbooks and uniform by Wednesday 31/8/2022. 

o     The school uniform is obligatory from the first school day. 
 

 

➢ Fourthly: Important Directions for Parents: 

o Parents should obtain a pre-approval appointment prior to their school visit.  

o Parents are prohibited to enter classrooms & teachers’ rooms. 

o Parents are prohibited to be present at school bus yards.   

o Cell phones are prohibited on school premises. Students can call their parents using the school department phone 

line. Head of department approval is a must. 

o Parents are required to read, comprehend and comply with Jordan Ministry of Education student disciplinary rules 

and regulations. They have to explain and ensure student commitment.  

o Parents are required to attend school parent-teacher annual meetings, these meetings are essential to guarantee 

students’ success. 
 

We wish safety for all, and hope this school year will be safe, successful and fruitful for all. 

Thank you for your cooperation 

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/The+school+uniform

