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Early Dismissal Policy  

TERM 1 AY 2022/2023 

Date: 15/09/2022         Ref: 2022/12 

Dear Parents,  

 

Greetings From AIAS! 

We are sending this memo to draw your attention 

regarding classes’ attendance as it is crucial for 

students to learn and succeed. For this, we urge 

parents to avoid the early leaves requests as 

possible. Particularly for high school students as 

missing classes affect their credit hours which are 

mandatory to graduate. 

In case the parents want to pick up their kids 

earlier than the dismissal time for a VALID 

REASON, they need to follow the school system: 

Parents should submit the Early Dismissal 

Request to the admission team by email: 

info@alitqanamericanschool.com or by a phone 

call and provide evidence for the reason of early 

dismissal. If there is no proper arrangement of the 

early leave, the request won’t be approved.  

Parents are kindly requested to ensure that their 

kids are completing their school hours if there is 

no valid reason for the early dismissal to avoid 

missing the important lessons.  

Note: In case the student is a bus rider and the 

parent wants to pick him/ her up from the school 

on a specific day, parent is requested to inform 

the Admission Team ONLY at least 2 hours 

before the dismissal time and they will proceed 

with their request as possible.  

Expecting your kind cooperation 

Kind regards, 

Ms. Jessica Griffin 

School Principal 

 أولياء األمور األعزاء،

 !  لكم منا أطيب التّحيات

نتباهكم إلى مسألة الحضور الّصفي بما أنه معيار انوّد لفت 

بب، فمن  وتفوقهم. ولهذا السّ الب هام للغاية لضمان تعلّم الطّ 

الب بوقٍت ُمبّكر إذن خاص لمغادرة الطّ  طلبالُمحبّذ تجنّب 

قدر اإلمكان، وخصوصاً لطالب  راسيّ ضمن اليوم الدّ 

الب عن الصفوف  ة، حيث أن تغيّب الطّ انويّ المرحلة الثّ 

ة روريّ اعات الُمعتمدة الضّ السّ  ة يؤثر على عدد  الدراسيّ 

 ج. للتخرّ 

من المدرسة بوقٍت أبكر من وقت  كمأوالد   أخذفي حال  

  فيتوجب عليكم وجيه،  وذلك بوجود سببٍ  ظاميالنّ  نصرافاال

طلب  إرسال  ضرورة وهو: اع نظام المدرسةتبّ افي هذه الحالة  

  الي:اإليميل التّ  عبر قسم االستقبالإلى  وقٍت باكربنصراف ا

info@alitqanamericanschool.com   صال  تّ االأو

نصراف باكراً. في حال  االليل الالزم لطلب  هاتفياً وتقديم الدّ 

نصراف ، فلن يتم الموافقة على  لال وجيهعدم توفّر سبب 

 . طلبكم

الب  أكد من أن الطّ جاء من أولياء األمور األعزاء التّ الرّ 

ة المطلوبة وذلك في حال عدم  اعات المدرسيّ السّ  يلتزمون بعدد  

نصراف، وذلك لتجنّب التغيّب عن لالتوفّر سبب وجيه 

 .  الحصص الّدراسيّة

الحافلة  بمن المغادرين الب : في حال كون الطّ مالحظة

يوٍم   فييارة ة، وأراد ولي األمر أن يصطحبه بالسّ المدرسيّ 

 قسم االستقبالجاء من ولي األمر التكّرم بإعالم معين، فالرّ 

نصراف، وسيتم االوذلك قبل ساعتين على األقل من موعد 

 لب تباعاً. ستكمال الطّ ا

 . تعاونكمشاكرين لكم ُحسن 

 أفضل التمنيات، 

 السيّدة جسيكا غريفن 

 مديرة المدرَسة
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