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Dear Parents 

 
I would like to wish Ramadan Kareem to those celebrating the Holy Month. Please find attached a slide deck that many 
teachers shared with their students about Ramadan. Although we have shared these times with students more than a week 
ago, I felt it best to share with parents.  

 

PS timings  SS timings 

08:00-08:10 Reg  08:00-08:10 Reg 

08:10-08:55 P1  08:10-08:55 P1 

08:55-09:40 P2  08:55-09:40 P2 

09:40-10:25 P3  09:40-10:25 P3 

10:25-10:45 PS break  10:25-11:10 P4 

10:45-11:30 P4  11:10-11:30 SS break 

11:30-12:15 P5  11:30-12:15 P5 

12:15-13:00 P6  12:15-13:00 P6 

 
Student hours: 08:00 - 13:00. Staff to be in classrooms to receive students no later than 07:50 

 

In order to be culturally sensitive to those students that are fasting, we are also introducing the following procedures: 
 
During lesson time staff /children who are not fasting can drink water but outside the classroom or in a discrete place in the 

classroom (Chill out zone) 
Water is kept in a discrete place. 
If colleagues are eating, we are sensitive about having food that has an aroma as this would not be fair on the children that 

are fasting. 

NAISAK is organising spaces for breaks for students. 
Children can pray outside of lesson times. 

 
The following applies to PE lessons during Ramadan: 

 

Students who are fasting will be given the choice to opt out of taking part in PE. All students making this decision will be 

taken to a classroom to do some alternative work. Where possible, lessons will be inside from now as the weather is getting 
hotter. To provide this as an option, we are taking students from Year 1 upwards to Al Khor Sports Club. Classes will travel on 

the school buses to and from the club and take part in a variety of activities that are quick to set up and keep students as 
active as possible. We are, of course, in the midst of IGCSE and AS exams so our school Gym is being used for these on 
occasions. If there is ever a time when the weather is too hot and we are not able to take all students to the club, an empty 
classroom will be made available to allow students to take part in physical activity. If you do not want your child to travel to 

Al Khor Sports Club, please contact your child’s class teacher or Ms Libby Tremere. 

 
Yours sincerely 

 
 

Dave Pontich 
Principal 

mailto:infoalkhor@nais.qa
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 أولياء األمور األكارم 

 

والذي تم  عرضه على الطالب  حول شهر رمضان  أثناء الحصص . ولقد  رأيت  ، يرجى اإلطالع على المرفقة لكم رمضان كريم 
 أيضا من األفضل مشاركته معكم .

 

 

 أوقات الدوام للمرحلة الثانوية   أوقات الدوام للمرحلة اإلبتدائية 

08:00-08:10 Reg  08:00-08:10 Reg 

08:10-08:55 P1  08:10-08:55 P1 

08:55-09:40 P2  08:55-09:40 P2 

09:40-10:25 P3  09:40-10:25 P3 

10:25-10:45 PS break  10:25-11:10 P4 

10:45-11:30 P4  11:10-11:30 SS break 

11:30-12:15 P5  11:30-12:15 P5 

12:15-13:00 P6  12:15-13:00 P6 

 
. وسيتم استقال الطالب  في الفصول ويجب أن ال يتأخر الطالب عن الساعة 13:00حتي الساعة  8:00مواعيد الطالب: من الساعة 

7:50  

 
 تم أخذ االجراء المناسب لمراعة الطالب والموظفين أثناء الصيام.

 
 خالل الصف ، يمكن للموظفين / الطالب الذين ال يصومون شرب الماء ولكن يكون هذا خارج الصف أو في مكان منفصل في الصف.

 يتم االحتفاظ بالماء في مكان منفصل.
 سيتم توفير أماكن أخرى للطالب الصائمين وابعادهم عن أماكن أكل في الفصل.

 حة للطالب.تقوم نايساك   بتنظيم مساحات لوقت االسترا
 يمكن لألطفال الصالة خارج أوقات الدرس.

 

 تم أخذ االجراء المناسب أيضا  لحصص التربية البدنية خالل شهر رمضان:
 

 سيتم منح الطالب الصائمين االختيار في عدم المشاركة في أوقات الرياضة / التربية البدنية . وسيتم نقل جميع الطالب الذين يتخذون هذا
القرار إلى الفصل الدراسي للقيام ببعض األعمال البديلة. حيثما أمكن ، وستكون الدروس في الداخل اآلن حيث أصبح الطقس أكثر 

هذا كخيار ، نحن نأخذ الطالب من السنة األولى إلى نادي الخور الرياضي. ستنتقل الفصول الدراسية في الحافالت سخونة. لتوفير 
المدرسية من وإلى النادي وتشارك في مجموعة متنوعة من األنشطة السريعة إلعداد الطالب وإبقائهم نشطين قدر اإلمكان. نحن ، بالطبع 

لذلك يتم استخدام جيم مدرستنا لهذه االختبارات في بعض المناسبات. إذا كان هناك وقت يكون فيه ،  ASو  IGCSE، في خضم امتحانات 

الطقس حاًرا للغاية ولم نتمكن من نقل جميع الطالب إلى النادي ، فسيتم توفير فصل دراسي فارغ للسماح للطالب بالمشاركة في النشاط 
 الخور الرياضي ، يرجى االتصال بمعلم صف طفلك أو السيدة ليبي تريمير. البدني. إذا كنت ال تريد لطفلك الذهاب إلى نادي
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