
 
 

ACADEMIC UPDATES 
Term 2 

03 January 2021  Ref: 2021/64 
  

 

Dear Parents 

Greetings from AIAS Family! We hope that you have enjoyed the winter break with your family! 
We are writing to update you regarding the following points: 

 
1- Timetable is updated and can be found in the school website. You can access it by clicking 

the link below. The number of teaching periods in Arabic has increased in grades 1,2,9, and 
10 according to the instructions of SPEA. As a result, you will notice a change in the number 
of periods in some subjects due to the reason mentioned before, so please make sure your 
children follow the updated timetable. 
 

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

2- MS Teams groups of term 1 are archived for classes who are using the application. New 
groups have been created and all students are added accordingly. Likewise, class dojo 
portfolio and points of the second term are now archived and are reset to accommodate new 
data for the second term. If you need any assistance with regards to this, please contact the 
subject teachers via Class Dojo or email, Mr. Jebby Johns, our IT officer. 
 

it@alitqanamericanschool.com 

3- Calendar of activities for the second term will be available this week. Please access the link 
below. Term 1 report cards will be released on Sunday January 17, 2021 via the parent’s 
portal.  

Calendar of Activities: http://aias.ae/academic-calendar/ 

4- Attendance of students is a must from the first day of this term! Our teachers will be taking 
attendance and covering the lessons mentioned in the learning matrix which are already 
uploaded in the parent portal.  

 

Thank you for usual cooperation and support. May Allah keep you safe and sound. 

Kind Regards, 
 
Ms. Jessica Griffin 
Principal 
 
 
 

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


 

 

 

 تحديثات الشؤون األكاديمية

 الدراسي الثانيالفصل 

 2021يناير   03

 

 أولياء األمور األعزاء،،،

 

 

 لكم منا أطيب التحيات، نأمل أن تكونوا قد قضيتم إجازة ممتعة برفقة عائلتكم. 

 

 :نود إطالعكم على النقاط التالية

 

لقد قمنا بزيادة  من خالل النقر على الرابط أدناه.  أو    موقع المدرسة  على  إليه  الوصول  كمتحديث الجدول الزمني ويمكن تم   (1

ون  نتيجة لذلك، ستالحظ ات هيئة الشارقة للتعليم الخاص ووفقًا لتعليم  10و    9و    2و    1لصفوف  لالعربية    حصص اللغة

 .الجديدلجدول الزمني ل ممذكور سابقًا، لذا يرجى التأكد من اتباع أطفالكفي بعض المواد للسبب ال  الحصصتغييًرا في عدد 

 

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

 

تم  سيالتي تستخدم التطبيق. تم إنشاء مجموعات جديدة و  للفصول  األول  الفصل من   MS Teams يتم أرشفة مجموعات (2

الدراسي الثاني   ClassDojo كما أن ملف تطبيق  .  عليهاإضافة جميع الطالب   إعادة تم أرشفتها كذلك وونقاط الفصل 

 Class Dojo معلمي المادة عبرمع    التواصليرجى    للمساعدة،  الستيعاب بيانات جديدة للفصل الدراسي الثاني.    ضبطها

 .بالمدرسة مسؤول تكنولوجيا المعلومات،  جيبي جونز السيد أوأو البريد اإللكتروني 

 

it@alitqanamericanschool.com 

 

الرابط أدناه. سيتم إصدار   من خالل  االطالع عليهالثاني متاًحا هذا األسبوع. الرجاء    الدراسي  سيكون تقويم أنشطة الفصل  (3

 . Parents Portal ال عبر  2021يناير  17يوم األحد األول الدراسي الفصل  شهادات

 

 /calendar-http://aias.ae/academic تقويم األنشطة:

 

المعلمين بتغطيةمن اليوم األول لهذا الفصل!  إجباري    حضور الطالب  (4  Learningال  في    الموجودةالدروس    سيقوم 

Matrix   على ال والتي تم تحميلهاParents Portal . 

 

 

 تعاونكم معنا،نشكركم على حسن 

 

 أطيب التحيات، 

 

 

 السيدة جيسيكا جريفين 

 مديرة المدرسة
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