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United Arab Emirates          

Ministry of Education 

Sharjah Educational Zone  

  

 

W E L C O M E    M E M O 

AY 2017-2018 

Date: 10/09/2017          Ref: 1/2017 

Dear Parents,  

Greetings from AIAS family! We are very optimistic that you had an enjoyable and restful 

summer. We would like to extend our thanks for your participation in the Stakeholder survey 

administered last May 2017. As such, we have created new initiatives based on them. This year, we 

shall commit ourselves to: 

 Enhance learning outcomes through our improved curriculum, new student-centered and 

literacy –based teaching strategies in the context of school’s vision and mission; 

 Strengthen the alignment of curriculum, instruction and assessment to form an AIAS Identity; 

and 

 Improve our parent communication system further. 

We have identified new initiatives and created the implementation guidelines and policy to 

meet these goals. These initiatives include the implementation of schoology in the high school section 

from grades 9 to 11, full implementation of tablets in high school, full implementation of class dojo in 

KG and junior section, integration of robotics enrichment program in many classes, implementation of 

moral education and many more. We are continuously preparing our teachers and staff for these 

initiatives.  

Likewise, we will launch our revised school values making happiness as our core with 

competencies from Moral Education guidelines of the Ministry of Education and CASEL 

(Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning). You will be properly informed of these. 

This month, we shall start with the value “POSITIVITY”.  

As the school is growing big, you will meet new professionals with promising skills to meet the 

goals as stated. Our Senior Management Team is comprised of 4 professional staff and their names are 

listed below: 

 Principal: Mrs. Jessica Griffin 

 Operation Manager - Finance: Mr. Zeyad Al Sadi 

 Operation Manager - Academics: Dr. Rommel Pelayo 

 Operation manager - Administration: Ms. Titty Mohan 

 

 Our supervisors will guide you in different academic and administrative operations in school. 

Ms. Nailya Shaficova is the supervisor for KG to grade 3 while Ms. Amal Hassan is the supervisor for 

Boys and Girls Section. If in case you have some concerns, they will definitely be happy to address 

them with a proper appointment which you can book through the reception.  

 اإلمارات العربية المتحدة
 وزارة التربية والتعليم

 منطقة الشارقة التعليمية
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School Timing 

I would like to take this opportunity to remind all parents of the school regular timings: 

Level Timings (Sunday to 

Wednesdays) 

Timings Thursdays 

From To From To 

KG 1 and KG 2 7:30 am 12:00 pm 7:30 am 11:20 am 

Grade 1 to 11 7:30 am 2:00 pm 7:30 am 1:20 pm 

 

For KG to Grade 11, the school bell will ring at 7:30 am.  Your child must then go directly to 

assembly otherwise they will be considered late.  Our morning assembly is a time for us to prepare 

them for the school work and educate them with the value of the month. 

For our opening week from 10 September to 14 September 2017, the school starts at 7:30 

AM and the dismissal time is at 11:30 AM. Regular schedule will resume on the 17th of 

September 2017. 

Student Discipline 

Please be aware that we aim for our children to be respected, honored, disciplined citizens in 

our society. We must instill discipline in our students from day one.  Therefore; during September, 

students will have an assembly where we introduce and reinforce school rules and outline our 

expectations.  The teachers continue to do this with the ‘Welcome back to school’ pack they received. 

However, a new student discipline procedure has been enforced and staff and students alike have had a 

full orientation on this. The full details of our AIAS Student behavior Policy will be available in the 

school website for your perusal this month of September.   

Bus Rules and Safety: 

 

Also in the orientation, we will reinforce the school bus rules and my expectations of students. 

Students are NOT allowed to disturb drivers on the bus or misbehave. Students must NOT bother other 

students on the bus and must follow the rules enforced by the assigned nanny. Otherwise, students 

may be suspended or terminated from the bus for the term or year. Please refer to the AIAS Behavior 

Policy in the school’s website.  

 

Homework and Weekly Plan 

 

We have also compiled a homework policy to ensure your child has substantial and 

constructive homework according to their grade.  The Weekly Plans are available in the school 

website.   

 

Parent’s Handbook: 

 

 Our updated parent handbook will likewise be available in the parent portal this month of 

September. Please activate your parent portal and find time to read it to guide you with the school 

policies accordingly. 
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School Diary and Handbook 

Your child is provided with a diary with the handbook included therein. Please refer to this 

daily. We established a system to make it an effective tool for communicating with you the schedules 

and other important matters. Most importantly, it outlines AIAS school rules & regulation for your 

perusal. Please find time to read it with your child. 

School Calendar 

 The school calendar is available on the school website. We indicated important dates to 

remember so you can join us on those events. We also suggest that you mark your availability for the 

Parent-Teacher Conference (PTC) schedule in each term. Please refer to the calendar of activities 

posted in the school’s website. 

Learning Management System – Schoology and Class Dojo 

 One of the initiatives this academic year is to create a learning platform for our students. We 

shall be partially implementing this year the SCHOOLOGY for grades 9 to 11 and CLASS DOJO for 

KG to grade 3. Each student will be provided with van account, which can be accessed, by your child 

at home.  For Schoology account, your child can join in the discussion group and access learning 

resources and quizzes online. A detailed letter shall be given to guide you on this school initiative. We 

shall also be providing parents in these grade levels your account so you can monitor your child’s 

progress. This will be fully operational by October. 

We hope this will be a successful, joyful year by us once again consolidating our partnership 

further. 

We wish you all prosperity and health! 

Kind regards, 

 

Ms. Jessica Griffin 

School Director 
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      United Arab Emirates    

Ministry of Education 

Sharjah Educational Zone  

  

 

 

 رسالة ترحيب 
2017-2018  

 

     1/2017رقم: 
10/09/2017التاريخ :   

 
 السادة / أولياء األمور      الكرام 

 
للمشاركة يف  واالمتنان بالشكر نعرب لكمونود أن  ،مثمرةو قضيتم إجازة ممتعة  قد ا أن تكونوانرجو  مدرسة اإلتقان األمريكية، أسرةحتية من 

:عينة سنلتزم هبا يف العام احلايلمت إنشاء مبادرات موبناء على ذلك املاضي.   2017 مايويف  جريالذي أ  ستقصاء اال  
   يف م بىن على أسس اسرتاتيجيات التعل  و ت   ة،/تمحور حول الطالبي حيث ،تطوير منهجنا الدراسيم من خالل حتسني نتائج التعل

 .سياق رؤية املدرسة ورسالتها
 

  تقان االمريكية "مدرسة اإلهوية  املناهج والتدريس والتقييم لتشكيل "ترتيب و  مالءمةتعزيز. 
 

 ىل تطوير نظام التواصل مع أولياء األمور.اإلضافة إب 
 

ليت مت إنشاؤها يف تنفيذ املبادئ التوجيهية والسياسات لتحقيق هذه األهداف. وتشمل هذه املبادرات ااملبادرات اجلديدة  لقد قمنا بتحديد
 ،القسم الثانوي جراء كامل الستخدام اللوح الرقمي يفإاختاذ ، 11 الص ف إىل 9 من الص فتطوير برنامج تعليمي للمرحلة الثانوية تنفيذ 

لكرتونية ربامج اإلالمن  عديد. استخدام الةبتدائياإلرحلة املمرحلة رياض األطفال و يف  ( CLASS DOJOستخدام برنامج )تطبيق ا
بشكل مستمر هبذا يتم هتيئة معلمينا وموظفينا و . الص فوف خمتلف يف وغريها الكثري ،األخالقي تطبيق الت عليمو ، (الروبوتكس) ةقني  الت   امجالرب و 

 .وفق هذه املبادرات
 

ال يت حتث   التعليمة متكافأة مع توجيهات الثقافة األخالقية لوزارة الرتبية و عادة نوايت جتعل من الس  الو ن على اهتمام واسع لقيم املدرسة حنهذا و 
حيث من هذا الشهر  ستكون القيم مدروسة وستطب ق بشكل صحيح ابتداء   .عاطفيالجتماعي و التعاون من أجل التعليم األكادميي واال على

 .ة "جيابي  " اإلقيمة سنبدأ مع 
 

 اإلمارات العربية المتحدة
 وزارة التربية والتعليم

 منطقة الشارقة التعليمية
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 4تألف من ي" و اإلدارة العلياواعدة لتحقيق األهداف املنصوص عليها. لدينا "فريق الهارات املرستنا نلتقي العديد من اخلرباء و مد تطوربنمو و 
 :مذكورة أدناه وأمسائهم إلداري ةالفئة اضمن  موظفي
   يدة / جيسيكا كريفين المديرة : الس 
  يد / زياد السعديالمالي : الس  المدير 
  وكاديمي : الدكتور روميل بيالياألالمدير 
 يدة : تيتي موهان داري : الس  المديرة اإل 

رياض صفوف شرفة م. السيدة نايليا شافيكوفا لكم يف العمليات اإلدارية واألكادميية املختلفة يف املدرسة دليال  سيكونون  مشرفينا اإلداريون
 .لبننيوا البناتقسم  ةشرفمل حسن آمابينما السيدة الثالث، إىل الصف  طفالاأل

 قبال حلجز موعد مع الشخص املعين.تنسيق مع موظفة االستبالأي استفسار سنكون سعداء يف حال كان لديك 
          

 الدوام المدرسي :
:األمور بأوقات الدوام الد راسي   أولياء نتهاز هذه الفرصة لتذكريرغب بانو    

ربعاء (األ الوقت ) من يوم األحد إلى يوم الوقت ) يوم الخميس (  الصفوف 

  من إلى من إلى

اصباح   :2011  رياض األطفال  صباح ا 7:30  ظهر ا12:00   صباح ا 7:30 

اصباح   7:30  ظهر ا 2:00  صباح ا7:30  ظهر ا 1:20  الحاديمن الصف األول إلى  
 عشر

 
طالب/ة الذهاب . وعلى الصباح ا 7:30يف متام الساعة  احلادي عشريتم قرع جرس املدرسة للطلبة من صفوف الروضة حىت الصف س    
لكل   التعريف بالقيم األخالقي ةثقايف و التحصيل الرسية حتضري لطالبنا ببدء العمل و ستكون إذاعتنا املد .ا/ة  سيعترب متأخر  إىل الطابور وإال  فور ا

 .شهر
 7:30الساعة  يف متام سيبدأ هلذا األسبوع، الد وام املدرسي  و ، 2017سبتمرب  14سبتمرب إىل  10 تاريخ سيكون من سبوع االفتتاحياأل
 .2017سبتمرب  17 األحد املوافق يومراسة من خالل اجلداول املنظمة الد  . ستستأنف باح اص 11:30الساعة  إىل باح اص
 

 :الط البسياسة ضبط 
االنضباط يف طالبنا من اليوم   مفهوم تعزيزبأنه جيب  ؤمنون ،نانرجو العلم بأن هدفنا هو تعزيز االحرتام املتبادل واالنضباط الداخلي يف مدرست

 باإلضافة إىل، بذلك  وتذكري الطالباملعلمني واإلدارينييتم توضيح وتعزيز قوانني املدرسة وخاصة اجلديدة منها من قبل ، حيث سلو األ
ات ضبط سلوك الط الب، حيث مت  إرشاد كل إجراء تعزيز، فقد مت . ومع ذلكاملدرسىة " الىت استلموها مسبق اهال  بالعودة إىل حزمة " أمناقشة 

يف حساب ة السلوك الطاليب لدينا متاحة تكون التفاصيل الكاملة لسياس. سحول اإلجراءات اجلديدة على حد سواء من املوظفني والط الب
 املدرسة اخلاصة بك يف شهر سبتمرب.
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 قوانين األمان والسالمة في الحافلة : 

عدم  احلافلة خدميميذ مستالالتعلى  -1 :ومنها ،وتوقعاتنا من التالميذ ،حافالت املدرسيةللسنعزز قوانني  ،كذلك من خالل التوجيهات
ل عدم االلتزام قد . هذا ويف حاافلةيف احل شرفة املوجودةإرشادات املإت باع -3اآلخرين.  إزعاج الطالبوكذلك عدم -2 إزعاج سائق احلافلة.
  اصة هبذا البند على موقع املدرسة.اخلاالطالع على قوانني السلوك  الذا نرجو  ،من ركوب احلافلة مؤقت أو دائم فصل يتعرض الطالب إىل

 
 سبوعية :الوظائف والخطة األ
. وستكون متوفرة ومتوافق ا مع املستوى الدراسي للطالباء  وبن   بأن يكون جوهري اتطوير سياسة الواجب املدرسي لنتأكد  حرصت املدرسة على

 . Academic tabحتت بند املدرسة على موقع
 

 : أولياء األمور كتيب
نه حيتوي على سياسات وأنظمة طالع عليه ألا منكم اإل، نرجو شهر سبتمربخالل ميع أهايل الطالب جل متوافرولياء األمور سيكون أكتيب 

  .قواعد املدرسةو 
 

 :المدرسة تعليمات و مفكرة الكتيب الخاص ب
قمنا بإنشاء نظام جلعله أداة حيث  ، يرجى الرجوع إليها بشكل يومي .بشكل يومي مع الكتب املدرجة الط الباليوميات سيكون مع ك تي ب 

 جتدوا أن   او نرج .تقانمدرسة اإل ننيقوا حيدد أن هباجلداول الزمنية وغريها من املسائل اهلامة. األهم من ذلك،  أولياء األمور الة للتواصل معفع  
 .الوقت لقراءهتا مع ابنائكم

 
 تقويم المدرسة:

ونقرتح عليكم  .باتاملشاركة هبذه املناس حيث بإمكانكم يخ املناسبات املهمةتوار مت  حتديد وقد  ،لكرتوينعلى املوقع اإل توفرومي املدرسة متق
 وقع املدرسة.مب املتواجداالطالع على التقومي الر   .جتماعات جملس أولياء األمورا رحضو  جاء احلرص على

 
 (:Schoology) ميالتعلي ينظام اإلدار ال

، جزئي يف هذه السنةبشكل   Schoology نظام نعمل على تطبيقوس ،نشاء قاعدة تعليمية لطالبناإحدى املبادرات هلذه السنة هي إ
ىل الصف إ رياض األطفالمن صفوف  CLASS DOJOمن الصف التاسع إىل الصف احلادي عشر، ونظام  حيث سيطبق الربنامج

والدكم ميكن أل SCHOOLOGYحساب خبصوص  .يف البيت ستخدامهوميكنه اث سيقوم كل طالب بإنشاء حساب له حي الثالث،
 .باشرةاملختبارات االيف  شاركةىل مصادر التعليم وامليف جمموعة املناقشة والدخول إ شاركةامل

 خالله مكنكم منيل حساب خاص،مور ر ألولياء األ، وسوف نوفعن هذه املبادرة رسالة تفصيلي ة سوف تعطى لكم ملزيد من اإلرشادات
 .ركتوبأ عيل الكلي هلذا الربنامج يف شهرسيتم التف متابعة تطور ابنائكم.

 .لتعزيز شراكتنا مرة أخرىنا من جانب مفرحةو سنة ناجحة نأمل أن تكون 
 

 

 


