
 

  
  
 
 
 

30 November 2020 
 
Assalam Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
 
Dear Valued Parents and Caregivers, 
 

Dates and Events to be Remembered! 
 
1) End of term assessment: 7 – 9 December 2020 (Week 9).  

• School time: School will be from 8:30am – 2:00pm. Students are receiving an early dismissal 
to allow them to return home and study for the following day’s exam. 

• Students on the school bus: Parents will be informed of their drop-off times by their 
respective bus drivers. 

• Students who are picked up by parents: Parents will be required to arrange their child to be 
picked up by 2:00pm. 
 

2) Last day of school will be on Thursday, 10 December 2020. School hours will as per usual 
8.30am to 3.30 pm 

 
3) Academic Reports will be emailed to all parents on Friday, 18 December 2020. If you have a 

change of email address, please update by calling us at 8298 2550 or email us at 
admin@iqracollege.sa.edu.au soonest you can.    

 
4) Parent info session will be on Saturday 16 January 2021. The session will cover matters like school 

policies, curriculum overview, parent-teacher communication and you will get to meet your child’s 
teachers. Please confirm your attendance by filling in the form via this link: 
https://cutt.ly/ihp1QnC   

 
We wish all our students the best of duaa. Please feel free to contact your child’s teachers directly if 
you have any questions about their upcoming assessments. 
 
We thank all parents for your support and trust.  
 
Jazakallahu Khair, 
 
 
Mrs Jannah Kuning 
Acting Principal 
 
  

mailto:admin@iqracollege.sa.edu.au
https://cutt.ly/ihp1QnC


 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020نوفمبر   30  
 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

ي أولياء األمور ومقدمي الرعاية ، 
 أعزائ 

 

ي يجب تذكرها
 !التواري    خ واألحداث الت 

 
 

 : األسبوع التاسع  2020ديسمبر  9- 7نهاية الفصل الدراسي  
   8:30دوام المدرسة من  

ً
ل والدراسة  2:00  -صباحا ز  مبكًرا للسماح لهم بالعودة إىل المبز

ا
. يتلقى الطالب فصًل

ً
متحان اليوم  ل ظهرا

 التاىلي 
ي الحافالت الخاصة بهم 

ي الحافلة المدرسية: سيتم إبالغ أولياء األمور بمواعيد إنزالهم من قبل سائقى
 الطالب فز

مساءا   2:00الطالب الذين يتم اصطحابهم من قبل الوالدين: سُيطلب من اآلباء ترتيب اصطحاب أطفالهم بحلول الساعة   
 

ي المدرسة يوم الخميس 
حتى   ا صباًح  8:30. وستكون ساعات المدرسة كالعادة من الساعة 2020ديسمبر    10سيكون آخر يوم فز

مساءا   3:30  
 

ي إىل جميع أولياء األمور يوم الجمعة 
وئز يد اإللكبى ي  2020ديسمبر   18سيتم إرسال التقارير األكاديمية عبر البر

. إذا كان لديك تغيبر فز

يد  جر التحديث عن طريق التصال بنا عل  عنوان البر ي ، فبر
وئز ي   8298  2550اإللكبى

وئز يد اإللكبى   أو مراسلتنا عبر البر
admin@iqracollege.sa.edu.au  ي أقرب وقت ممكن

 فز
 

. ستغطي الجلسة مسائل مثل سياسات المدرسة ، ونظرة عامة عل  2021يناير   16ستكون جلسة معلومات الوالدين يوم السبت 

ي بمعلمي طفلك. يرجر تأكيد حضورك عن طريق تعبئة النموذج  المناه
ز ، وستلتقى ز الوالدين والمعلمير ج الدراسية ، والتواصل بير

 https://cutt.ly/ihp1QnC :عبر هذا الرابط 
 

 نتمتز لجميع طالبنا أفضل الدعاء.  
ة إذا كانت لديك أي أسئلة حول تقييماتهم ي التصال بمعلمي طفلك مباشر

دد فز القادمة  ل تبى  
 

 نشكر جميع اآلباء واألمهات عل دعمكم وثقتكم 
 

 جزاك هللا خبر 
 
 

 السيدة جنة كونينج 
 القائم بأعمال المدير 


