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AIAS GOT TALENT 2023 
 
10 January 2023        Ref: 2023/41 
 
Dear Parents and Students, 
 
Are you as happy as we are?! 
 
Well, we are so glad to announce the 
launching of the second “Got Talent Show” at 
AIAS, 
 
To all our talented students that are reading 
this now, its your chance to shine on our stage 
to share your extraordinary abilities with 
everyone. Your unseen talent will now be 
broadcasted! Kindly read the following 
carefully  
 

1. The AIAS got talent has two 

categories: 

a. Category 1 for students in 

Grades (1-5)  

b. Category 2 for students in 

Grades (6-12). 

 

2. Criteria for Judging Performance: 

a. Uniqueness – 20% 

b. Execution with Poise and 

Accuracy (music, ability, 

coordination etc.) – 30% 

c. Stage Presence – 10% 

d. Confidence - 20 

e. Overall Impact – 20% 

 

3. Students may submit any entries 

showcasing variety of talents such as 

singing, playing musical instruments, 

dancing, poetry reading, stand-up 

comedy, juggling and other unique 

human talents. 

 

4. Talents can be showcased as a solo, 

pair / in duets, or in group not more 

than 6. Performance must uphold 

Islamic values which includes the 

 

 أولياء األمور األعزاء،،،

 

 Got Talent"برنامج المواهب   قيسرنا أن نعلن عن إطال

Show  "    مدرسة اإلتقان األمريكية الخاصة  في  بموسمه الثاني 

ألق ت، إنها فرصتك لتموهوب يقرأ هذه الرسالة اآلن  ألي طالب

!  االستثنائية مع الجميع  موهبتك  لتشاركعلى خشبة المسرح  

 مشاركة: بال بحال رغبتكم االطالع على البنود التاليةيرجى 

 : المسابقة ستنقسم إلى فئتين. 1

 ( 5-1للطالب في الصفوف ) 1أ. فئة 

 (. 12-6للطالب في الصفوف )  2ب. فئة 

 

 التحكيم: . معايير 2

 ٪20 - التميزأ. 

 ٪30  -دقة )موسيقى ، قدرة ، تنسيق ، إلخ(  التزان واالب.  

 ٪10 -ج. الحضور على المسرح 

 20 -د. الثقة 

 ٪20 -ه. التأثير العام 

 

إرسال مشاركات تعرض مواهب متنوعة   .3 للطالب  يمكن 

  ، والرقص   ، الموسيقية  اآلالت  على  والعزف   ، الغناء  مثل 

االرتجالية ، وغيرها من المواهب وقراءة الشعر ، والكوميديا  

 الفريدة.

. قد يكون أداء المشتركين إما فردي، ثنائي أو بمجموعات  4

داء بالقيم اإلسالمية (. يجب أن يلتزم األ6)ال يزيد العدد عن  

 التي تشمل اختيار الموسيقى واألزياء التي سيتم استخدامها. 

أن5 يجب  دقيقتين.  عن  الفيديو  مدة  تزيد  أال  يجب  يكون     . 

 دقة عالية الجودة. ال ، ويجب أن تكون  الصوت بالفيديو مسموع

أسماء  6 مع  اإللكتروني  البريد  عبر  الفيديو  إرسال  يجب   .

ووصف موجز للموهبة.   والشعبةلصف  الطالب )الطالب( وا

 . الفيديوعبر البريد اإللكتروني باستالم  سيتم إخطارك

إلى:   المشاركات  إرسال  يجب 

ec@alitqanamericanschool.com 

هو   االشتراك  لتقديم  النهائي  سيتم  2023يناير    23الموعد   .

الثالث من  النهائية في  المتأهلين للتصفيات  اإلعالن عن 

والذين سيشاركون في مجموعة النهائيات الكبرى فبراير  

 .2023فبراير  23في 

  مع األستاذة   التواصل. إذا كانت لديك استفسارات ، فيمكنك  9

الريماوي هو    ساره  كما  اإللكتروني  البريد  نفس  على 

الرقم   في  يمكنك  6موضح  باستخدام   مأو  بها  االتصال 
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choice of music and costumes to be 

used.  

 
5. The video entries in any of the 

categories should not be more than 2 

minutes. The video entries must be 

audible, video resolution must be of 

high quality and of good standards. 

The team shall rely on this video entry 

in the selection of the finalists in each 

category. 

 
6. The video entries must be sent via 

email with the names of the student(s), 

grade & class and short description of 

the talent. You will be notified by email 

the receipt of the entries. 

Entries must be sent to: 
ec@alitqanamericanschool.com 
 
The deadline for submission of entry is 
on the 23 of January 2023. The 
announcement of the finalists shall be 
released on 3 February who will 
participate for the grand finals set on 
the 23 February 2023. 

 
7. If you have queries, you may contact 

Ms. Sarah Rimawi (Event Coordinator) 

on the same email as indicated in 

number 6 or you can contact her using 

the school landline 065220010 during 

school hours from 8:00 to 2:00 PM 

Monday through Thursday. 

It’s high time to share your child’s talents with 
the entire community. Good luck and we are 
excited to see your children participate in this 
wonderful opportunity. 
 
Best regards, 
 
Mrs. Jessica Griffin 
AIAS Principal 
 

ساعات خالل    065220010الهاتف األرضي للمدرسة  

  ثنين مساًء من اإل  2:00إلى    8:00الدوام المدرسي من  

 إلى الخميس.

على   الحصول  على  ليتسابقوا  المواهب  أفضل  باختيار  سنقوم 

 ً  اللقب! نتمنى للجميع حظاً موفقا

 مديرة المدرسة:

 السيدة جيسيكا جريفين 

 

 

mailto:ec@alitqanamericanschool.com

