
 

 

AIAS Got Talent Grand Finals 

10 March 2021                 Ref: 2021/97 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS family! 
 
We are so happy to announce that AIAS Got Talent 
Grand Final Ceremony will be taking place on Sunday 
14-3-2021, from 11:00 am to 12:30 pm. 
Students will be attending their regular classes from 
8:30 to 11:00 am, (apart from grade 10 to 12 that have 
end of the term test), to complete the subject revision. 
During the fourth period, subject teacher will share with 
the students a YouTube link to attend the event. 
Kindly be noted that attendance for KG to grade 9 will 
be marked; thus, your child will be considered 
"Absent" in case he does not join the virtual 
ceremony.  
This season we will give parents and students a 
chance to vote for their favorite talent, below is the link 
that will be used for voting. Students’ votes will be 
considered as participation. 
Voting Link: 
https://forms.gle/Ki3qcC9F3g4VWxbu5 
Note: The Link will be activated only during the 
final ceremony. 
Do not forget to support your favorite talent! 
See you soon! 
 
Regards, 
AIAS Management 

 أولياء األمور األعزاء،،، 

 لكم منا أطيب التحيات! 

  Talent Got AIAS لـ  النهائي الحفل  موعد عن اإلعالن يسعدنا

  حتى صباًحا  11:00 الساعة  من 2021- 3- 14 األحد يوم  سيٌقام والذي

 . ظهًرا 12:30

  صباًحا   11:00 إلى 8:30 الساعة من الحصص  الطالب سيحضر

 للثاني  العاشر من الصفوف )باستثناء االختبارات مراجعات إلكمال

  سيشارك  الرابعة، الحصة خالل .الوقت(  بهذا  امتحانات لوجود عشر

 . الحفل لحضور YouTube رابط  الطالب مع المادة  مدرس

  سيُحسب 9  الصف  إلى  األطفال رياض من الحضور أن مالحظة يرجى

  عدم  حالة في "غياب " الطالب  احتساب  سيتم  ،  وبالتالي ؛عالمات عليه

 . للحفل حضوره

  التصويت فرصة والطالب األمور  أولياء نمنح  سوف  الموسم  هذا

  .للتصويت استخدامه سيتم  الذي  الرابط  يلي فيما ، المفضلة لموهبتهم 

 .مشاركة أنها على  الطالب أصوات  اعتبار  سيتم 

 : التصويت رابط

https://forms.gle/Ki3qcC9F3g4VWxbu5   

 . الختامي  الحفل خالل الرابط تفعيل سيتم :مالحظة

 !المفضلة مموهبتك دعم  واتنس ال

 ! قريبا   نراكم 

 

 ، مع تحيات 

 إدارة مدرسة اإلتقان األمريكية الخاصة 
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