
TOP 5 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT SCHOOL RE-OPENING 
المدرسة   افتتاحأسئلة يتم طرحها بشكل متكرر حول إعادة  5أهم   

 
24 August 2021         Ref: 2021/03 

 
Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS Family. 
 
As we come close to the opening of school for AY 
2021 – 2022, there have been some points usually 
being asked during registration. To ensure that 
everyone is on the same page, we identify the top 5 
frequently asked questions and their answers. 
 
1. Is your book policy the same as the previous 

academic year? 
All books are needed in school this academic year. 
Starting 5th September, students will have to bring 
their books to school with their devices to support 
technology learning. 
 

2. Do you offer bus services for this academic 
year? 
Yes. You can speak with the bus in charge during 
the enrollment to ensure that your child is 
registered. 
 

3. Do you offer discounts? 
We offer 10% discounts on the tuition fee of KG 
students only.  
 

4. What is your arrangement in the hybrid 
classes? 
Considering the school capacity, grades 4 to 12 will 
be a hybrid model. Classes are divided into two 
categories – ORANGE and BLUE. They will come 
to school in an alternating manner weekly. During 
the lesson, both in-person and online shall happen 
simultaneously. Flipped classroom style will be 
used as a strategy to promote engagement. 

 
5. Do you offer Advanced Placement (AP) courses 

this academic year for high school students? 
Our elective courses in grades 10 to 12 are AP-
aligned courses. CCPP subjects are correlated to 
the AP curriculum to prepare students for college-
level courses. The AP courses are in full swing on 
AY 2022 – 2023 where we introduce the standards 
this year. It is in tune with the implementation 
requirement of the Ministry of Education in that 
same year. A student orientation slated for 
September will clarify these advanced lessons.  
 

Regards, 
AIAS Management  

 األعزاء، أولياء األمور
 

 لكم منا أطيب التحيات! 
 

، 2022 - 2021 للعام األكاديمي افتتاح المدرسة  قرب إعادةمع 
أثناء   بشكل متكرركانت هناك بعض النقاط التي يتم طرحها 

  خمسةأهم وعليه، بهذه الرسالة سيتم اإلجابة على أكثر والتسجيل. 
 منهم.أسئلة 

 
 ؟ سيستطيع الطالب إحضار كتبه معه للمدرسةهل  (1

اعتباًرا من الخامس من سبتمبر، على الطالب  نعم، و
جهزتهم أل معهم باإلضافةإحضار كتبهم إلى المدرسة 

 .التعلم التكنولوجي  مبدأ لدعم
 

 هذا العام الدراسي؟  للمواصالتهل تقدمون خدمات  (2
أثناء  مشرف المواصالتمع  التواصل منعم. يمكنك

 لالشتراك بهذه الخدمة.  التسجيل
 

 خصومات؟ هناكهل  (3
٪ على الرسوم  10خصومات بنسبة  قدم المدرسةست

 .الدراسية لطالب مرحلة رياض األطفال فقط
 

 الهجين؟ التعلمفي  النظام المتبعما هو  (4
الرابع  الصف  ، مناالستيعابية  بالنظر إلى قدرة المدرسة

إلى   الفصولهجين. تنقسم  سيكون التعلم إلى الثاني عشر
إلى   لتأتي كل مجموعة البرتقالي واألزرق - مجموعتين

 ً فسيتم أما بالنسبة للحصص، . المدرسة بالتناوب أسبوعيا
وقت الوعبر اإلنترنت في  للطالب وجهاً لوجه إعطائها

 .  ذاته
 

هذا   (AP) هل تقدمون دورات تحديد المستوى المتقدم (5
 الثانوية؟ المرحلةالعام الدراسي لطالب 

  موادهي  12إلى  10في الصفوف من  المواد االختيارية
ترتبط   CCPPألن مواد ال AP دورات ال متوافقة مع
تهدف الدورات لتجهيز الطالب للجامعة مع   بمضموها.

. سيكون  يتماشى مع متطلبات وزارة التربية والتعليمما 
 . سبتمبربشهر  APعلى ال   ليعرف الطالب هناك برنامج

 
 مع تحيات،

 اإلتقان األمريكية إدارة مدرسة 

 


