
 

        AY 2019-2020 

End of Year Letter  

 

2nd July 2020 

Dear Parents, 

Greetings from AIAS family 

We are extremely appreciative of our students, parents, teachers, staff, and 

administrators for their positivity, flexibility and resilience during these trying times. We are 

very proud of the way our AIAS students, parents, employees, and community leaders handled 

the demands we were faced with to protect everyone as we continued to educate and feed our 

students during the most unusual of circumstances. We hope you and your family are safe and 

healthy. 

It’s a pleasure having you all part of AIAS family for this academic year. We will be 

happy to see you in the next academic year under the new normal. We are sure that it’s going 

to be an exciting story to create for AY 2020 – 2021. 

We would like to inform you that Grades 5 to grade 12 students last day will be on 

the 2nd of July 2020. 

Seats and reservations are on-going, please book your seats for AY 2020 – 2021 by 

tapping the link below. Do not be left behind, JOIN the band wagon of AIAS next year under 

the new normal. 

We will update you of the education structure to be adopted by the school for the next 

academic year using Class Dojo, SMS, school website and our official Facebook account as 

soon as we got the green light from SPEA. 

Online Reservation: http://aias.ae/aias-online-registration-for-ay-2020-2021/ 

 

Your usual support and cooperation is highly appreciated  

Best regards, 

MS. JESSICA GRIFFIN 

School Principal 

 

 

 

 

 

http://aias.ae/aias-online-registration-for-ay-2020-2021/


 2019/2020نهاية العام الدراسي 

 

 

 األعزاء، أولياء األمور

 

 لكم منا أطيب التحيات! 

 

خالل طالبنا وأولياء األمور والمعلمين والموظفين واإلداريين لجهود شكراً  رسالتنا بقول شكراً، نستهلنود أن 

أننا قادرين على تحدي جميع الصعوبات  للجميعفقد أثبتنا  فخرنا،أنتم مصدر  الفترة التي مضت على المدرسة.

 وسالمة!  بصحة م وجميع أفراد عائلتكم أنت وانأمل أن تكون مهما بلغت شدتها، بتكاتفنا وبتعاونا.

 

مدرسة اإلتقان ن عائلة بقائكم معنا العام المقبل كفرد مالعام الدراسي هذا، وسيسعدنا  خاللأسعدنا وجودكم معنا 

وجودكم معنا سيضيف للمدرسة، فهناك المزيد من تحت ظل أوضاع أفضل بإذن هللا. تأكدوا أن  األمريكية

  !!2020-2020 مغامرات التعليمية الشيقة بانتظاركم بعام ال

 

 . 2020 //27 هوطالب الصف الخامس حتى الصف الثاني عشر ل آخر يوم دوام  نود أن نحيطكم علًما بأن

 

بالضغط على الرابط  2020-2020 مقعد طفلك لعام، يرجى حجز مستمر يزالللعام المقبل ال  حجز المقاعد

 أدناه.

 

، oClass Doj تطبيق باستخدام  الجديدة بالهيكل التعليمي الذي ستتبناه المدرسة للسنة األكاديمية  م سنقوم بإبالغك

بمجرد حصولنا على وذلك  الرسمي على فيسبوكوعبر حسابنا  المدرسة عن طريق الرسالة النصية، على موقع

 التعليمات من هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

 

 

 ay-for-registration-online-http://aias.ae/aias-2020-/2021عبر اإلنترنت:  حجز المقعدرابط 

 

 نشكركم على حسن تعاونكم معنا،

 

 مديرة المدرسة:

 السيدة جيسيكا جريفين

 

 

http://aias.ae/aias-online-registration-for-ay-2020-2021/

