
 

Subject: International Independent Schools 2021-2022 Calendar- Update 

Date: 10-11-2021  
 

Dear Parents and Students,  

We hope this letter finds you well and healthy.  

We are writing to update you with the modifications to the International Independent Schools 

2021-2022 Calendar in line with the MoE’s recent changes as follows: 

 

At IIS, we believe that the health of our students comes first and that the new guidelines 

provided by the Ministry of Education will maintain their safety and health. Therefore, we have 

been reviewing these guidelines thoroughly, and we have updated our outlines and yearly 

plans accordingly, taking into consideration the knowledge and skills that our students should 

acquire.  

In some subjects, we have decided to postpone certain units to the second semester as it has 

been extended based on the recent guidelines we received. Therefore, you are kindly asked to 

keep all the books and notebooks that are related to the first semester so we can use them 

during the first two weeks of the second semester.  

It is very important that your children attend school daily until the end of the semester. Please 

note that none of the students are allowed to finish his/her final exams before 23-12-2021 for 

any reason and that all students MUST start school on February 1st, 2022.  

Thank you for your continuous support, cooperation and trust.  

Stay safe.  

Kindest Regards  

IIS Family 

 

Wednesday 

9-12-2021

• First Day of our 
Final Exams 

• Regular School 
Day.

• New material is 
going to be 
covered during 
this period.

Wednesday 

15-12-2021

• School dismisses 
at 10:00 a.m. 
starting this day.

• Review classes 
for certain 
subjects are 
going to be 
completed 
online.

Thursday 

23-12-2021

• Last Day of our 
Final Exams 

• The winter break 
begins on 
Sunday            
26-12-2021. 

Tuesday 

1-2-2022

• First Day of the 
Second Semester 



 

 

 

 

 الموضوع: التقويم المدرسي المعدل  

 2021- 11- 10التاريخ: 
 

 أولياء األمور الكرام، طالبنا األعزاء،  

 تحية طيبة وبعد. 

حسب التعليمات المستجدة   2022-2021نود إطالعكم على التقويم المدرسي المعدل للمدارس المستقلة الدولية للعام  

 والتعليم األردنية. من قبل وزارة التربية 

 حيث ستكون المواعيد كاآلتي: 

 

وأن التعليمات الجديدة الصادرة عن وزارة التربية    في المدارس المستقلة الدولية نؤمن بأن صحة أبنائنا هي أولويتنا،
تعديل  بمراجعة هذه التعليمات بدقة، و  س المستقلةاروالتعليم صدرت لتحافظ على سالمتهم وصحتهم؛ لذا قمنا في المد

الخطة السنوية والخطوط العريضة للمنهاج، آخذين بعين االعتبار المهارات والمعلومات التي يجب تغطيتها في كافة  
 المواد الدراسية. 

حسب    تمديدهسنقوم بتأجيل بعض الدروس والوحدات للفصل الدراسي الثاني الذي سيتم  في بعض المواد الدراسية  
لذا نؤكد على أهمية االحتفاظ بالكتب والدفاتر المتعلقة بالفصل األول الستخدامها في والتعليم،    قرارات وزارة التربية

 األسبوعين األوليين من الفصل الثاني. 

 بالحضور يوميا إلى المدرسة حتى نهاية الفصل الدراسي.   من الهام جدا أن يلتزم الطلبة

 ألي طالب ومهما كان السبب.  23/12لن يتم تقديم االختبارات النهائية لهذا الفصل قبل : مالحظة

 م  2022/ 1/2والذي سيبدأ بتاريخ   الثانيببداية الفصل الدراسي  معلى الجميع االلتزا

 شاكرين دعمكم وتعاونكم وثقتكم. 

 عائلة المستقلة 

األربعاء

9/12/2021

اليوم األول لبداية •
.االختبارات النهائية

ترة سيستمر في هذه الف•
فقا استكمال التدريس و
للبرنامج األسبوعي

.المعتاد

سيتم تغطية دروس •
جديدة خالل هذه 

.الفترة

األربعاء

15/12/2021

ابتداًء من هذا اليوم •
سيتم إنهاء اليوم 

الدراسي في تمام 
.10:00الساعة

سيتم مراجعة المواد •
عن )عبر اإلنترنت 

(.بعد

الخميس

23/12/2021

اليوم األخير في •
االختبارات النهائية

بداية عطلة الشتاء •
:  ستكون من تاريخ

26/12/2021

الثالثاء

1/2/2021

ل اليوم األول في الفص•
.الدراسي الثاني


