
 FACE-TO-FACE TRANSITION, HOLIDAY AND EXAM RECHEDULING 
ANNOUNCEMENT 

، إعادة جدولة االختبارات، معطلة المولد النبويالتعليم الحضوري  
 
18 October 2021         Ref: 2021/35 

 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS Family. 
 
Pursuant to the SPEA Circular No. (56) of 
2021, AIAS will arrange a full F2F return 
across the school levels particularly in grades 
6 to 11 who has been using our hybrid model. 
Below is the schedule of transition where we 
expect the students to be physically in school. 
 

Date Grade levels 

20 October 2021 
Wednesday 

Grade 7 and 10 

25 October 2021 
Monday 

Grades 6 and 8 

27 October 2021 
Wednesday 

Grades 9 and 11 

31 October 2021 
Sunday 

KG to grade 5 
(For those who have 
availed full online) 

 
There are some important points to remember 
as we open a full face to face delivery. 
 

1. Full bus service will be provided to 
students in these grade levels. 
 

2. Age 12 and above students are 
encouraged to be vaccinated as a layer 
of protection. 

 
3. If you cannot bring your children due to 

serious health reasons on the dates 
above, you need to submit your request 
to your child’s supervisor with the 
attached pertinent documents as 
evidence. This should be sent not later 
than 20th of October 2021. Please wait 
for our confirmation by email as well. It 
will take a maximum of two to three 
days to get your request approved. 

 األعزاء، أولياء األمور
 

 لكم منا أطيب التحيات،، 
 

ستبدأ المدرسة باستقبال   ، 2021 لعام(  56) رقم الهيئة لتعميم وفقًا
المسجلين بالتعليم  جميع الطالب المراحل من سادس للحادي عشر

 : ابتداءاً من التواريخ التاليةحضورياً )وجهاً لوجه( يومياً الهجين 
 
 

 الفصول  تاريخ 

 10-7 أكتوبر  20األربعاء 

 8-6 أكتوبر  25االثنين 

 11-9 أكتوبر  27األربعاء 

رياض أطفال للصف الخامس  أكتوبر   31األحد 
 )المسجلين عن بعد(

 
 النقاط التالية:وعليه، يرجى قراءة 

 
 . الصفية المستويات هذه في للطالب الحافالت خدمة توفير سيتم. 1
 
  سن من نحن نشجع أولياء األمور على إعطاء اللقاح للطالب. 2

 . فوق وما 12
 
 عليكم ،خطيرة صحية ألسباب مأطفالك إحضار من واتتمكن  لم  إذا. 3

  المرفقة المستندات الطالب مع إرفاق مشرف إلى الطلب تقديم
سنؤكد على . أكتوبر  19  أقصاه موعد في هذا  إرسال يجب. كدليل

مدة المراجعة على الطلب . اإللكتروني البريد  عبر موافقة الطلب
  سيوضح. أقصى كحد أيام ثالثة إلى يومين منهي  والموافقة عليه

بعد  اإللكتروني البريد عبر التالية الخطوات المشرف لحضراتكم
 . الرد

 
بعد التواريخ المذكورة،  المدرسة  فيغير الحاضرين  الطالب. 4

دون   بإعطاء أي حصة عن بعد يُسمح لناحتسابهم "غياب" و سيتم
 .موافقة المديرة

 
البدء بتطبيق   عقب للطالب عن بعد اختبار أي  إجراء يتم لن. 5

 إلى يجب تقديم الطلب ،خاص فحص إلجراء. التعليم الحضوري
  عن باقي مختلفة. ستكون نسخة االختبار المدرسة ةمدير

  .االمتحانات
 
  وموافقة بإذن  إال راسة عن بعدبالد يُسمح ال. إلزامي الحضور. 6

 والهيئة. ةالمدير



Your supervisors will clarify the next 
steps by email as soon as we received 
your request. 

 
4. Students who are not physically in 

school as per the schedule will be 
marked as ABSENT. No online lesson 
will be allowed unless with consent and 
approval of the Principal. 

 
5. No exam shall be administered online 

from the day you are expected to join 
the school. You will need to submit a 
request for special examination which 
needs to be approved by the Principal 
in accordance with SPEA. A special 
examination shall be scheduled with a 
different version of the examinations. 

 
6. Attendance is a must. No online will be 

allowed unless with permission and 
approval of the Principal as per SPEA 
regulations. 

 
7. Grade 11A and 6B will be further split 

into two classes as per the density 
requirement of SPEA.  

 
8. A new time-table will be implemented 

by 24 October 2021. You will be notified 
by Class Dojo not later than the 
expected day of the implementation. 

 
9. If your child has not been availing the 

full online from the beginning of the 
academic year for age 12 years and 
above, please make sure that you 
submit your negative PCR test results 
to your child’s supervisor before 30st of 
October 2021 with a 48 hour validity 
period. 

 
The school shall celebrate the full face to face 
on the 31st of October being the final deadline 
for this delivery model. If you have further 
questions, never hesitate to send inquiries to 
your child’s supervisor by email or Class Dojo. 
 

 
  لمتطلبات وفقًا شعبتين إلى 6B  و 11A الصفين تقسيم سيتم. 7

 لكثافة الصفية. با المتعلقة الهيئة
 
.  2021 أكتوبر 24 بحلول جديد زمني جدول تطبيق سيتم. 8

نزول  للتأكد من    class dojo الرجاء االطالع على تطبيق
 الجدول الجديد. 

 
. أي طالب لم يلتحق بالمدرسة منذ بداية العام الدراسي، عليه  9
وإرسال النتيجة للمشرف قبل الدوام.   19-جراء فحص كوفيدإ

عاًما وما فوق ، الموعد: قبل  12ينطبق ذلك على الطالب لعمر   
 ساعة.  48أكتوبر بصالحية  30

 
بحال   بالدوام الحضوري عند استقبال الطلبة. المدرسة ستحتفل

  إلى كماستفسارات  إرسالوا من تتردد  فال  أخرى، أسئلة  وجود أي
 . Class Dojo أو اإللكتروني البريد عبر طفلك مشرف

 
  عطلة يوم هو 2021 أكتوبر 21 الخميس يوم ، ذلك على عالوة
 يتمس(. وسلم عليه هللا صلى) محمد النبوي بالمولد لالحتفال رسمية
 . التالي النحو على اليوم هذا  في المقررة االختبارات جدولة إعادة

 

 الصفوف  التواريخ الجديدة لالختبارات

أكتوبر   24األحد   4-8  

أكتوبر 26الثالثاء   9-12  

 
 المدرسة قريباً! في ربوع  الستقبالكم متحمسون نحن

 
 مع تحيات،

 المدرسة  إدارة



Moreover, Thursday 21 October 2021 is a 
public holiday in celebration the Birthday of 
Prophet Mohammed (PBUH). The exams 
scheduled on this day are rescheduled as 
follows. 
 

New Dates of the Exam Grades 

24 October 2021 
Sunday 

Grades 4 to 8 

26 October 2021 
Tuesday 

Grades 9 to 12 

 
 
We are excited to accommodate all our 
students with 100% attendance rating in a 
face-to-face setting. 
 
 
Regards, 
AIAS Management  

 


