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ACADEMIC UPDATES MEMO 

03 MARCH 2022         Ref:2022/113 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS family! 
 
We would like to inform you that unfortunately 
one of our teachers and one student tested 
covid positive and some of our students in the 
boys section from grade 4 to 12 are considered 
close contact.  
 
Due to this and as our students’ safety is our 
priority, our team has decided to shift to online 
from Monday 07/03/2022 till 15/03/2022 for 
grades 4 to 12 boys ONLY.  
 
Grades 4 to 8 boys will continue the revision 
sessions online while grades 9 to 12 boys will 
have the assessment procedure online (online 
revision from 8:00 to 8:50 am and online test 
from 9:00 to 11:00 am).    
 
KG to grade 3 and 4 to 12 girls will be face to 
face as normal (students who are approved to 
be online from these classes can take the tests 
online).  
 
Best regards 
 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

 األعزاء،  األمور أولياء
 

 !  التحيات   أطيب منا لكم 
 

وصلتنا نتيجة فحص إيجابية   الحظ،  لسوء أنه م نعلمك  أن نود

مما جعل بعض طالب القسم   والطالب المعلمينمن أحد  

 مخالطين. 
 

  إلى التحول فريقنا قرر ، أولويتنا هي طالبنا سالمة وألن

 حتى 07/03/2022 االثنين يوم من الدراسة عن بعد

 . فقط  بنين 12 إلى 4  من للصفوف 15/03/2022
 

  في الثامن إلى  الرابع من  الصفوف   في األوالد سيستمر

  للصفوف األوالد سيخضع بينما عن بعد المراجعة  حصص

  عن بعد متحاناتاال اتإلجراء عشر الثاني إلى  التاسع من

  صباًحا 8:50 الساعة إلى 8:00 الساعة من المراجعة)

   (.صباًحا 11:00 الساعة إلى 9:00 الساعة  من واالختبار
 

  الثاني إلى الرابع ومن الثالث الصف إلى الروضة منأما 

  يمكن) كالمعتاد لوجه وجًهالهم   بنات سيستمر التعليم  عشر

  بقائهم بالتعلم عن بعد على الموافقة تمت  الذين  للطالب

 (.عن بعد كذلك االختبارات إجراء

 

 التحيات  أطيب مع
 

 جريفين  جيسيكا  السيدة 

 المدرسة   مديرة 
 


