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AY 2020-2021 
EDUCATIONAL DELIVERY MODE ANNOUNCEMENT 

التعليم  تحديثات فيما يخص طريقة  
 
21 January 2021                                                                         Ref:2021/71                               
 
Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS Family! 
 
In view of the current COVID cases at AIAS, 
the school shall remain FULL ONLINE from 
24 January to 4th February 2021. This 
decision has been made by SPEA. We solicit 
once more for your patience and 
understanding in this critical time. 
 
 
 
For any concerns, you may contact our 
hotline numbers below. You can also send 
queries via the school email. We are free to 
answer your queries during school hours 
from 8:00 AM to 2:00 PM.  
 

0557968084 
065220010 

School Fees and 
supplies Inquiries 

0527556732 General Inquiries 

0528875461 Complaints and 
Suggestions 

 
info@alitqanamericanschool.com 

 
 
Alternatively, you may contact your teachers 
via CLASS DOJO. You may also refer to our 
guidebook for further information which can 
be accessed by tapping the link below. 
 
 
http://aias.ae/aias-policies-procedures/ 
 
We always pray for your health and safety. 
May Allah keep us safe all the time.  
 
Regards 
 
Ms. Jessica Griffin 
Principal 
 
 
 
 

 أولياء األمور األعزاء، 
 

 لكم منا أطيب التحيات، 
 

مدرسة   الحالية في  فيروس كورونا  حاالت  متابعة  في ضوء
نود إعالمكم بقرار هيئة الّشارقة بتمديد  ة،  اإلتقان األمريكي
الفترة الواقعةالتعليم عن بعد   يناير    24بين    بحيث تشمل 

وذلك    4إلى تطبيق فبراير  على  اإلجراءات    تأكيدا 
االحترازية لذا  نطلب منكم  مرة أخرى الصبر وتفهم األمر 

 . في هذه الفترة الحرجة
 

يمكنكاستفسارات ألية   الساخن    م ،  الخط  بأرقام  االتصال 
أدناه عبر  االإرسال    ميمكنك  كما    الموضحة  ستفسارات 

للمدرسة  اإللكتروني  وسنجيب  البريد    جميع   على، 
ا  ساعات  خالل  الرسميةلعاستفساراتكم  الساعة    مل  من 

  .مساءً  2:00صباًحا إلى   8:00
 

0557968084 
065220010 

لالستعالمات عن الرسوم  
 والمستلزمات المدرسية 

 عامة الستعالمات لال 0527556732

 ى لالقتراحات والشكاو 0528875461

 
info@alitqanamericanschool.com 

 
 

  مع الكادر التعليمي تواصلال   م ، يمكنكعالوة على ذلك
المدرسة    الرجوع إلى دليل  م يمكنك كما كالس دوجو عبر

للحصول على مزيد من المعلومات التي يمكن الوصول  
 .من خالل النقر على الرابط التاليإليها 

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

 
ندعو لكم دائما بدوام الصحة والسالمة عسى هللا يجعلكم  

 آمنين بكل وقت.
 
 

 مع تحياتي، 
 الّسيدة حيسيكا جريفين 

 مديرة المدرسة 
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