
 

10-YEAR CELEBRATION RAFFLE CONTEST 

31 March 2022        Ref: 2022/122 
        
 

Dear Parents, 
 
Ramadan Kareem!  
 
As we count days of our experience at 
AIAS, we always begin with two digits – 
the ones and the zeros. AIAS is turning 10 
next academic year 2022 – 2023.  
 
As a small token of appreciation, we shall 
launch a RAFFLE DRAW for 10 LUCKY 
WINNERS. To make this happen, parents 
who re-register successfully until 22 June 
2022 will have the chance to receive 
special gift prizes from our leading 
sponsors. Prizes shall be published in our 
class dojo in the next few days. The 
mechanics of the raffle contest are as 
follows: 
 

1. Parents who re-register 
successfully for AY 2022-2023 are 
eligible. Successful re-registration 
means that they have deposited 
500 AED to reserve their seats for 
the upcoming academic year. New 
parents are not included. 

2. Coupons are given for every child 
who successfully re-registered at 
school. 

3. Parents with referrals will also have 
one extra coupon per family of 
referrals. This should be declared 
by the new parents in the admission 
counter during admission. 

4. Parents who have stayed at AIAS 
for 10 years will get 2 extra 
coupons. 

5. Prizes are forfeited if the winners 
decide to cancel their re-
registration any time until 30th of 
September 2022. 

 األعزاء، أولياء األمور
 

 !كريم رمضان
 

بعد سنوات من توفير خدمة تعليمية لحضراتكم، يسعدنا 
  بالعام العاشر 2023 - 2022عام   إعالمكم أننا سندخل

 . أبواب مدرستنامنذ افتتاح 
 

 لـ سحب مسابقة سنطلق ، تقديرنا لكم عن صغير كتعبير
 ألولياء األمور الفرصة ستتاححيث  محظوظين فائزين 10

  بربح 2022 يونيو 22 تاريخ حتى التسجيل  أعادوا الذين
  اإلعالن عن سيتمرعاة المدرسة.  من  خاصة هداياو جوائز

  السحب مسابقة آليات. القادمة أليامبا كالسدوجو في الجوائز
 :يلي كما هي
 

 في بنجاح التسجيل أعادوا الذين أولياء األمور .1
 التسجيل  إعادة. 2023-2022 العام األكاديمي 

  لحجز درهم 500 بإيداع قام أن ولي األمر تعني
الجدد   أولياء األمور. القادم  الدراسي  للعام مقعد

 .غير مشمولين
  بنجاح تسجيله إعادة تم طفل لكل قسائم منح يتمس .2

 . المدرسة في
أي ولي أمر قام بترشيح المدرسة لولي أمر جديد   .3

  واحدة إضافية قسيمة  على سيحصلوسجل معنا 
على أولياء . من العائالت الجديدة عائلة  على كل

  عملية أثناء األمور الجدد إعالم قسم التسجيل بذلك
 .القبول

 المسجلين بالمدرسة منذ أولياء األمور سيحصل .4
 .إضافيتين قسيمتين على  سنوات 10

الطالب، سيتم إلغاء  تسجيل إعادة إلغاء بحال .5
 . 2022 سبتمبر 30 حتى قسيمة الجائزة

.  افتراضيًا  2022 يونيو 30 في السحب سيكون .6
عبر و بالكالسدوجو الفائزين قائمة نشر أيًضا سيتم

 . االجتماعي التواصل وسائل
 

 سابق وقت في تسجيلهم أعيد الذين أولياء األمور سيحصل
.  2022 أبريل شهر في سحب قسيمة على  العام هذا من

ووضع  النموذج قسم التسجيل من ملئ الطالب فريق سيتأكد
  قسم في  المتواجد المخصص السحب صندوق في القسيمة

  تسجيل إعادة عملية ألي اإلجراء نفس اتباع سيتم. االستقبال
 .اإلنترنت عبرحصلت 

 



 

6. The raffle draw will be on the 30th of 
June 2022 which will be VIRTUAL. 
List of winners will likewise be 
published in our class dojo and 
social media. 

 
Parents who re-registered earlier this year 
will be given a raffle coupon in the month 
of April 2022. Our admission team will 
ensure that their children fill the form and 
drop them in the designated raffle box 
situated in the reception area. It’s going to 
be the same procedure for any successful 
online re-registration. 
 
A lucky dip will also be available in our 
reception for students who will 
successfully register in the school from a 
period of 11th April to 15th of May 2022 at 
the counter. Students may win some 
special prizes when they participate in the 
lucky dip. If you have further clarifications, 
please call us at 065220010 Monday 
through Thursday from 8:00 AM – 3:00 
PM. 
 
Re-register NOW! 
 
Best regards, 
 
Ms. Jessica Griffin. 
Principal 
 
 

 بنا الخاص االستقبال  مكتبب سحب آخر هناك سيكون
  أبريل 11 الفترة من المدرسة في  سيسجلون الذين للطالب

 الجوائز بعض الطالب يربح قد. 2022 مايو 15 إلى
م أي استفسارات، لديك كانت إذا. بعد التسجيل الخاصة
  إلى االثنين من  065220010 التواصل معنا على فيرجى

 .مساءً  3:00  إلى صباًحا 8:00 من الخميس
 
 ! اآلن  التسجيل واديأع
 

 التحيات،  أطيب مع
 

 .جريفين  جيسيكا السيدة
 مديرة المدرسة

 


