
EDUCATIONAL UPDATES 
 تحديثات أكاديمية

1 September 2021         Ref: 2021/08 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS! 
 
We are happy to see your children 
learning, enjoying, and seeing their  
friends physically in our school. Smiling is 
contagious, so we are sure our students’ 
smiles in the classes will encourage other 
students to choose face to face/hybrid with 
your support in the coming days.  
 
We are writing to you to update you on our 
current discussions with the academic 
team to enhance the experience this year 
better. 
 
1- Number of Periods. The number of 

periods has increased from 25 periods 
per week to 26 in grades 1 to 12. 
Students will have 6 periods on 
Sundays and 5 periods from Mondays 
to Thursdays. This additional period is 
provided to some subjects to fulfill the 
requirements of SPEA. 
 

2- School Timings. Morning 
assembly/homeroom period starts at 
7:30 am to 7:55 am, and first period 
starts at 8:00 am. On Sunday, students 
end classes at 12:50 pm and from 
Monday to Thursday last period ends 
at 12:05 pm.  

 
3- Books and Devices. Students can 

bring books and their own device to 
school daily.  It is not allowed to share 
school supplies, books, electronic 
devices, pens, pencils, coloring pens, 
scissors, and others of the same kind. 
Though books can be brought to 
school, we suggest that you regularly 
sanitize the laminated cover daily to 

 األعزاء، أولياء األمور 
 

 لكم منا أطيب التحيات! 
 

  ويستمتعون  يتعلمون   أمامناأطفالكم  نرى أن  يسعدنا 
وجود طالبنا األعزاء بالمدرسة سيشجع  . بمدرستنا 

البقية على االنضمام إليهم حضورياً أو بالتعلم  
 الهجين! 

 
التي   المستجدات  آخر هذه الرسالة تحتوي على 

الذي   األكاديمي  توصلنا إليها بعد مناقشة الفريق
 م. العا  التعليمية للجميع هذا التجربة  يهدف لتحسين

 
  25  من الحصص  عدد  زاد  . الحصص عدد -1

  إلى  1  من الصفوف في  26 إلى األسبوع  في  حصة
  و  األحد  يوم   حصص  6 الطالب  لدى سيكون . 12
  هذه إضافة  تم .  الخميس إلى  االثنين  من  حصص  5

لتلبية متطلبات هيئة الشارقة    المواد  لبعض  الحصة
 لتعليم. 

/   الصباحي  سيبدأ الطابور   .المدرسة  مواعيد -2
  حتى  صباًحا  7:30  الساعة من  الفصل  مربي  حصة
  الساعة  األولى الحصة على أن تبدأ  ، صباًحا   7:55
  الدوام  الطالب  سينهي   ،  األحد  يوم.  صباًحا   8:00

  إلى  االثنين مساًء، أما من  12:50 الساعة في
   .مساءً  12:05  سينتهي الدوام الساعة الخميس

 
  الكتب  إحضار للطالب  يمكن . واألجهزة   الكتب -3

  المدرسة  إلى االلكترونية الخاصة بهم  وأجهزتهم
  المدرسية  اللوازم  بمشاركة  يُسمح للطلبة   ال.  يوميًا

واألقالم مع بعضهم   اإللكترونية واألجهزة   والكتب 
  غالف الكتب  تعقيم   عليكم  نقترح  نود أن .  البعض 

  كل  على  انتقال الفيروسات. يجب  لتجنب  يوميًا
أو جهازه   المحمول  الكمبيوتر  جهازه  إحضار  طالب 

  من يتمكنوا حتى  المدرسة إلى  القدوم  عند   اللوحي
 عن بعد.  األنشطة  جميع  إلى الوصول 

 



avoid cross-contamination. Each 
student should bring their laptop / iPad 
when coming to school so they can 
access all the online activities prepared 
for them as well as other paperless 
activities. We encourage responsible 
use of these devices. 
 

4- Grade 6 to 12 students in BLUE group 
will be joining the school next week, 
from 5th to 9th September 2021 while 
the ORANGE group on this week will 
join virtually. The bus services of the 
BLUE GROUP will start the afternoon 
of Sunday. We request the parents of 
the BLUE GROUP to bring your 
children to school in the morning 

 
5- Grade 6 to 12 students in the BLUE 

Group should submit their 
requirements as stated in the school 
opening memo. You can access the 
memo here. 

 
6- Refer to the school opening memo for 

the details of the gate arrangements. 
Access the link here. 

 
7- Gate Timings 

 

Time Sunday 
From Monday 
to Thursday 

Morning 
Gates 

7:00 am – 
7:30 am 

7:00 am – 
7:30 am 

Afternoon 
Gates 

(Dismissal) 

1:10 pm 
(Buses leaves) 

12:25 pm 
(Buses leaves) 

1:15 pm 
(Car lift) 

12:30 pm 
(Car lift) 

 
Use gate 1 if you arrive after 7:30 am. 
KG dismissal time for bus riders will 
remain 12:25 pm daily and car lift 
takers at 12:30 pm. 

 
8- Platforms, Apps, and Online 

Resources: MS Teams will be used in 
all classes from grades 1 to 12. Our 
teachers shall continue using the 

  عشر  الثاني إلى السادس الصف طالب   سينضم -4
  ،)بالمدرسة( المقبل  األسبوع  الزرقاء مجموعة ال إلى
  مجموعةال ستنضم بينما   سبتمبر 9 إلى  5 من

  خدمات   ستبدأ. األسبوع الذي يليه  البرتقالية
  يوم ظهر  بعد  الزرقاء مجموعة لل المواصالت 

  إلى هم أطفال إحضار مور األ أولياء على .  األحد 
 صباحاً.   المدرسة

 
  الثاني إلى  السادس الصف  طالب  على  يجب  -5

  هو كما  متطلباتهم  تقديم  الزرقاء مجموعة ال في  عشر
لالطالع عليها الرجاء  .  السابقة مذكرةال في  مذكور

 هنا الضغط 
 
  افتتاح رسالة إعادة  إلى  رجوع رجاء الال -6

 . هناات البواب  تفاصيل على   للحصول المدرسة
 
 
 أوقات البوابات.  -7

 
  بعد  بحال وصولكم  1  البوابة رقم  يرجى استخدام 

  االنصراف  وقت  سيبقى . صباًحا  7:30 الساعة
  الساعة  األطفال رياض ب  لمستخدمي الحافالت 

  الساعة  والسيارات الخاصة يوميًا   ظهًرا 12:25
 . ظهًرا 12:30

 
المستخدمة   والموارد والتطبيقات  لمنصات ا -8

  MS TEAMSال  استخدام سيتم :للتعلم عن بعد
  الثاني  الصف  إلى األول  الصف  من الفصول لجميع 
ال   استخدام  في  مدرسونا سيستمر . عشر

Nearpod  وال   المواد  لجميع Exact Path  
  ،  ذلك على  عالوة .  والرياضيات   اإلنجليزية للغة
  بين  تواصل  كمنصة Class Dojo استخدام  سيتم

  سنشارك . والمعلمين   الطالب /   األمور  أولياء

 األحد الوقت
من االثنين  

 للخميس
البوابات  
 الصباحية 

7:00– 7:30  ً  صباحا
7:00– 7:30 

 ً  صباحا

بوابات  
االنصراف  

 المسائية

1:10 pm 
 (مغادرة الحافالت)

12:25 pm 
 (مغادرة الحافالت)

1:15 pm 
 (مستخدمي السيارات )

12:30 pm 
 (مستخدمي السيارات )

http://aias.ae/wp-content/uploads/2017/09/School-Re-opening-Memo.pdf
http://aias.ae/wp-content/uploads/2017/09/School-Re-opening-Memo.pdf
http://aias.ae/wp-content/uploads/2017/09/School-Re-opening-Memo.pdf
http://aias.ae/wp-content/uploads/2017/09/School-Re-opening-Memo.pdf
http://aias.ae/wp-content/uploads/2017/09/School-Re-opening-Memo.pdf
http://aias.ae/wp-content/uploads/2017/09/School-Re-opening-Memo.pdf


Nearpod in all subjects and Exact 
Path for English and Math. KG will use 
Seesaw across the subjects. 
Moreover, Class Dojo will be used as 
a communication platform between 
parent/students and teachers. 
Students’ online resources shall be 
shared with you once the students’ 
accounts are ready.  

 
9- High School Credit Hours. The total 

number of credit hours for high school 
students (9-12) is 30. Each school 
year the student  is expected to 
complete 7.5 credit hours to obtain the 
High School Diploma.  

 
10- Timetable. The timetable will be 

available in the school website (here) 
by Saturday 4th Sept 2021. This will be 
in full swing starting 5th Sept. 

 
11- Learning Matrix. Learning Matrix will 

be posted in the parent’s portal each 
Saturday not later than 1:00 pm. 
Learning matrix contains all the 
lessons, learning tasks and homework 
to be given to students. 

 
12-  Assessment. Schedule of exams will 

be shared once confirmed in a memo 
and the school calendar. Formal 
assessments will be conducted in the 
school (Face to Face) for all Students.  

 
Thanks in advance for your continuous 
support! We hope our students Stay Safe, 
Learn, and Enjoy their new school year.  
 
Best regards, 
  
Mrs. Jessica Griffin  
School Principal  
 

  تصبح أن  بمجرد  معكم  اإلنترنت  عبر  الموارد 
 . جاهزة الطالب  حسابات 

 
  إجمالي . الثانوية للمرحلة المعتمدة  الساعات -9

- 9) الثانوية  المرحلة لطالب  المعتمدة الساعات  عدد 
  الطالب  سيكمل  دراسي، عام  كل في . 30 هو ( 12

 . الثانوية  دبلوم  على  للحصول  معتمدة ساعة 7.5
 

  متاًحا  الزمني  الجدول  سيكون .الزمني  الجدول  -10
  4 السبت  بحلول يوم(  هنا)  المدرسة موقع  على

  من الخامس من  ليتم تطبيقه . 2021 سبتمبر
 . سبتمبر

 
  في  مصفوفة التعلم نشر  سيتم .التعلم مصفوفة   -11

  ال  موعد  في  يوم سبت  كل  أولياء األمور بوابة
  مصفوفة  تحتوي.  مساءً  1:00 الساعة  يتجاوز 

  والواجبات  التعلم  ومهام  الدروس  جميع على   التعلم
 . للطالب  إعطاؤها  يتعين التي  المنزلية

 
  االختبارات  جدول  مشاركة  سيتم . التقييم  -12

  سيتم. المدرسة وتقويم  رسالة في تأكيده بمجرد 
ً )  المدرسة في  الرسمية  التقييمات  إجراء   وجها
 . لجميع الطالب   ( لوجه

 
يبقى   أن  نأمل !  المستمر لنا  نشكركم على دعمكم 

  الدراسي بعامهم  ويستمتعوا  ليتعلموا  طالبنا بأمان
 .الجديد 

 
 مع أطيب التحيات، 

   
 جريفين  جيسيكا السيدة
 المدرسة  مديرة 

 

http://aias.ae/time-table/
http://aias.ae/time-table/

