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EARLY STUDENTS’ DISMISSAL ON WEDNESDAY  

TERM 1 AY 2022/2023 

Date: 24/10/2022                Ref: 2022/25

         

Dear Parents,  

Greetings From AIAS! 

    We would like to remind you that the school will conduct 

Parents Teachers Meeting face to face on Wendnesday 

26/10/2022 , due to this reason and to prepare the school 

and the staff for this event , the school will observe early 

dimissal for all students ( KG to Grade 12) on Wednesday 

26/10/2022.  

    Buses will leave the school at 11:30  am and the gates 

will open at 11:40 am for car riders.  

    The school will conduct the regular time table till the 

fourth session on the mentioned day, so please ensure 

your kids’ presence and avoid absences  without a valid 

reason.  

   Kindly be reminded to have the Green Pass on your 

AlHosn App for the Parents Teachers Meeting. 

     We suggest that parents will attend the meeting while   

kids will stay at home to avoid the crowd . 

 

    To enhance the students and the staff members’ 

wellbeing, the school will observe OFF DAY on Thrusday 

27/10/2022 and will resume the working day from  

Monday 31/10/2022. 

Expecting your kind understanding and cooperation. 

Kind regards, 

 

Ms. Jessica Griffin 

School Principal 

 أولياء األمور األعزاء،

 تحيّة من مدرسة اإلتقان األمريكيّة الخاّصة!  

نّود تذكيركم بإجتماع أولياء األمور والمعلمين والذي سيُقام وجهاً لوجه في  

. ولهذا السبب ولتحضير المدرسة 2022/ 10/ 26المدرسة يوم األربعاء بتاريخ 

والموظفين للقيام بهذه المناسبة الهامة، فسوف يتم صرف جميع الطالب )من 

 م األربعاء بذات التاريخ.  مرحلة الروضة وحتّى الثاني عشر الثانوي( باكراً يو

صباحاً وسوف يتم فتح البوابات في   11.30ستُغادر الحافالت المدرسة في تمام  

 صباحاً للطالب الذين يستقلون السيارات )كارلفت(.   11.40تمام 

سوف يتم اإللتزام بالحصص بنفس التوقيت الُمعتاد وذلك حتى الحصة الرابعة في 

االلتزام بالحضور وتجنّب تغيّب الطالب بدون ذلك اليوم، ولذلك فمن الضروري 

 سبب وجيه.  

نّود تذكيركم بضرورة الحصول على "مرور أخضر" على تطبيق الحصن  

 لحضور اإلجتماع مع المعلمين.  

الرجاء أخذ االقتراح التالي بعين اإلعتبار، وذلك لتجنّب االزدحام، فمن الُمحبّذ  

 عدم اصطحاب أطفالكم للمدرسة.  حضور اإلجتماع مع المعلمين على إنفراد و

  27/10/2022لتعزيز رفاهية الطالب والموظفين، فإن يوم الخميس بتاريخ  

 . 2022/ 10/ 31ُعطلة وسوف نعود للدوام الرسمي يوم اإلثنين بتاريخ 

 شاكرين لكم تعاونكم مسبقاً.  

 أفضل التمنيات،

 السيّدة جيسكا جريفن

 مديرة المدرسة 

 

 

 

 


