
 

23 June 2021 

Dear Parents/Guardians, 

We have reached the end of the Academic Year 2021! 
 
Well done and thank you all for the love and support that you give to your children and our 
school. End of year report cards can be collected from the school office starting Thursday, 
24th June 2021 from 9:00 a.m.-3:00 p.m. 
 
Please be reminded that report cards and transfer cards cannot be issued unless the school 
account is closed. We encourage all families to make the necessary arrangements with our 
Accounting office. 
 
Registration for the new academic year is currently open. Seats for AY2122 are now offered 
up to grade Eight. All returning families are invited to re-register for the new academic year.  
 
Please see the starting dates per grade for AY2122 below: 
 

KG1, Gr. 5 - 8 Wednesday, 1 September 2021 

Grades 1 – 4 Thursday, 2 September 2021 

KG2  Sunday, 5 September 2021 

 
All current Grade 1–8 students are encouraged to read daily using the MyOn program and 
to complete the Summer Review Packs, which are designed to help students retain the 
knowledge and skills they learned this year. 
 

Important School Links:  

School Calendar 

School Fees 

 
We wish a peaceful and entertaining Summer Break to all members of our CADMUS™ 
family. 
 
Regards 
 
School Administration 

 
 

https://cadmusbaghdad.sabis.net/downloads/calendar/academic-calendar-ay-20-21.pdf
https://cadmusbaghdad.sabis.net/downloads/forms/tuition-fees-ay-21-22.pdf


 

 

 2021حزيران  23

 األمور، أولياء انأعزائ

 

 !2021 راسي  لقد وصلنا إلى نهاية العام الد  

 

استالم تقرير نهاية العام من  كميمكن. مدرستنالألطفالكم ومونه ذي تقد  عم ال  والد   صنعًا وأشكركم جميعًا على الحب   مأحسنت

 .2021 حزيران 24،الخميسيوم  اعتباراً من بعد الظهر 3صباحا حتى الساعة  9اعة الس  من مكتب المدرسة 

 

ع جميع إغالق حساب المدرسة. نحن نشج   حويل ما لم يتم  قارير وبطاقات الت  ه ال يمكن إصدار بطاقات الت  أن   رجاًء تذك روا 

 .زمة مع مكتب المحاسبة لدينارتيبات الال  خاذ الت  العائالت على ات  

 

؛ جميع العائالت العائدة متوفرة حاليا للصف الثامن AY2122 العام ا. مقاعدحالي   الجديد مفتوح   راسي  سجيل للعام الد  باب الت  

 .ضياع الفرصةب مكتب القبول لتجن   سجيل لدىإلعادة الت   ة  مدعو  

 

 :أدناه AY2122 لعامل صف    لكل   الد وام بدءالع على تواريخ يرجى االط  

 

 2021أيلول  1األربعاء،  8 - 5وف ، الصفKG1صف  الروضة األولى 

فوف من   2021أيلول  2الخميس،     4 - 1الص 

وضة الث انية   2021أيلول  5األحد،  KG2صف  الر 

 

وإكمال حزم ،  MyON ا باستخدام برنامجعلى القراءة يومي   السابعل إلى األو   ف  ين من الص  ب الحالي  ال  تشجيع جميع الط   يتم  

 .موها هذا العاموالمهارات التي تعل   ارفب على االحتفاظ بالمعال  مة لمساعدة الط  ة المصم  يفي  ص  المراجعة ال

 
 روابط مهمة

School Calendar 

School Fees 

 
 .™CADMUS عائلة أفراد لجميع ةً ومسلي   ةً المس ةً صيفي   عطلةً  أيًضا ىنتمن  

 أطيب الت حي ات

 اإلدارة

 
 

https://cadmusbaghdad.sabis.net/downloads/calendar/academic-calendar-ay-20-21.pdf
https://cadmusbaghdad.sabis.net/downloads/forms/tuition-fees-ay-21-22.pdf

