
AY 2020-2021 
EDUCATIONAL DELIVERY MODE ANNOUNCEMENT 

التعليم  تحديثات فيما يخص طريقة  
 
11 January 2021                   Ref: 2021/67 
. 
Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS Family! 
 
For the latest update of the school educational 
delivery as of today 11 Jan 2021, classes will 
remain online until further notice from SPEA. 
We have arrived at this decision after reviewing 
the latest COVID test results of the teachers and 
staff. 
 
We have consulted SPEA about this decision and 
have submitted our proposal of the resumption of 
the Hybrid classes. Until then, full online 
schedule shall be observed, and the school 
will remain physically closed. In case you need 
further assistance, please feel free to contact your 
child’s supervisor by email or through the class 
dojo. 
 
Please bear with us once more during these 
challenging times. We only want to assure the 
upmost safety of your children and the staff. 
Please review our Parent’s handbook for your 
perusal: 
 
http://aias.ae/aias-policies-procedures/ 
 
A reminder for the Online Safety Lecture  
Time: 12th January 2021 at  4:00 PM 
On: Facebook Live 
Target audience: Parents of all grade levels, 
students from 7-12 
 
We are waiting for you tomorrow to attend our 
lecture prepared by Sharjah Police speaking 
about online safety. This topic is important to all 
of us, especially during these times. See you all 
there! 
 
Regards, 
 
Ms. Jessica Griffin 
Principal 
 
 
 
 

 األعزاء،  األمور أولياء

 

 التحيات،   أطيب منا لكم 

 

  بالمدرسة،  التعليم  طريقة فيما يخص تحديث  آلخر بالنسبة

  عن الحصص ستظل ، 2021 يناير 11 اليوم  من فاعتباًرا

  لقد.  الخاص للتعليم  الشارقة هيئة من آخر إشعار حتى بعد

  ١٩-كوفيد اختبار  نتائج مراجعة بعد  القرار  هذا إلى توصلنا

 . والموظفين للمعلمين

 

  اقتراحنا وقدمنا القرار هذا حول الهيئة استشرنا لقد 

  اتباع يجب  ، الحين ذلك حتى. الهجينة الفصول باستئناف 

  مغلقة المدرسة وستظل بعد  عن للتعليم  الزمني الجدول

  تترددوا فال ،المساعدة  من مزيد إلى بحاجة كنتم  إذا . بالكامل

  أو  اإللكتروني  البريد عبر أطفالكم  مشرفي مع التواصل من

 . كالسدوجو خالل من

 

ً  نسعى أننا من  تأكدوا.  الكثير يعني  لنا دعمكم   لضمان دائما

  مراجعة يرجى.  وموظفينا ألطفالكم  السالمة  درجات أقصى

 : الطالع على التفاصيل الوالدين  دليل

 

/procedures-policies-http://aias.ae/aias 

 
 ذكير بمحاضرة السالمة االلكترونية ت

 مساءا   4 الساعة   12/1 التوقيت
 ( مباشر عرض) فيسبوك: المكان

الجمهور: أولياء أمور الطالب بمختلف الفضول، والطالب من  
7-12 
 

  شرطة   أعدتها  التي  لمحاضرتنا  لالنضمام   غد ا  انتظاركم  في  نحن
  يهم   الموضوع  هذا.  االلكترونية  السالمه  عن  للحديث  الشارقة
  والدراسة   للعمل  اتجاهنا  فترة  خالل  خاصة  المجتمع،  فئات   جميع
 ! نراكم. بعد عن

 

 تحياتي،  مع

 

 جريفين  جيسيكا السيدة 

 المدرسة   مديرة 
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