
ACADEMIC UPDATE MEMO 
 

30 November 2020       Ref 2020/58 
 

Dear parents 

 

Greeting from AIAS! 

 

We hope that your children are ready to submit their performance tasks next week! 

Kindly be reminded that students have to submit their outcomes from 6th to 10th 

December 2020. 

 

There will be no Learning Matrix for next week 6th to 10th December 2020 as we want to 

give our students more time to complete their Performance Tasks. Our teachers will be 

available as usual to support students in completing and submitting their outcomes; 

therefore, student attendance is a MUST. For KG section, there will be a learning matrix, 

and its content will focus on the revision and presentation of their performance tasks. 

 

The school will conduct an Arabic IBT exam for Grades 3 to 10 on 9th December 2020. 

There will be no classes on the day of the exam, and students who will take the exam will 

do so in specific time slots of the day. Arabic teachers will ensure that students are 

prepared for the exam by revising what has been taught so far with them from 6th 

December 2020 to 8th December 2020. Students who will not undergo the IBT are 

requested to work on their Performance tasks independently; they can message their 

teachers via class dojo if they need any help. 

 

Our school will observe national holidays from 1st December 2020 to 3rd December 2020 

in celebration of Martyr’s day and National day. Classes will resume online from 6th 

December 2020. 

 

Thanks in advance for your support! 
 

Best regards 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 ة بالمدرسةاألكاديمي تحديثاتال

 

 2020نوفمبر  30 

 

 األعزاء أولياء األمور

 

مستعدين لتقديم مهام األداء الخاصة بهم األسبوع المقبل! يرجى تذكير الطالب بضرورة   مأطفالك  وانأمل أن يكون
 .2020ديسمبر   10إلى    6من  أعمالهمإرسال 

 

ألننا نريد أن نمنح طالبنا    2020ديسمبر    10إلى    6لألسبوع القادم من    Learning Matrixلن تكون هناك  
الخاصة   األداء  الوقت إلكمال مهام  إكمال مزيًدا من  في  الطالب  لدعم  كالمعتاد  بهم. سيكون مدرسونا متاحين 

 ى ال  أمر ال بد منه. بالنسبة لقسم رياض األطفال، سيركز محتو  الطالب؛ ولذلك فإن حضور    أعمالهموتقديم  
Learning Matrix على مراجعة وتقديم مهام أدائهم. 

 

دراسية    حصص. لن يكون هناك  2020  ديسمبر  9في    10إلى    3للصفوف من   IBT ستجري المدرسة اختبار
بإجرا لالختبار  سيخضعون  الذين  الطالب  يقوم  وسوف  االمتحان،  يوم  اليوم.  حصص  في    ئهفي  من  محددة 

اللغة العربية أن الطالب مستعدون لالمتحان من خالل مراجعة ما تم تدريسه معهم حتى اآلن   يسيضمن مدرس
العمل على مهام   IBT طالب الذين لن يخضعوا الختبارال  على.  2020ديسمبر    8إلى    2020ديسمبر    6من  

 .إذا كانوا بحاجة إلى أي مساعدة class dojo معلميهم عبر التواصل معاألداء الخاصة بهم ؛ يمكنهم 

 

مدرستنا   الوطنيستحتفل  الوطني. )ي  2020ديسمبر    3إلى    2020ديسمبر    1من    بالعيد  واليوم  الشهيد  (  وم 
 .2020ديسمبر  6رنت اعتباًرا من عبر اإلنت الحصصستستأنف 

 

 نشكركم على دعمكم لنا، 

 

 تحياتي الحارة

 السيدة جيسيكا جريفين 

 المدرسة ةمدير


