
 

 

Graduation Memo 

16 June 2022         Ref: 2022/144 

 

Dear Parents, 
Greetings from AIAS! 
 

AIAS TWELVETH GRADE GRADUATION 
CEREMONY of the Year 2021-2022! 

 
It is the happiest day in the life of our students 
and their parents. Our goal is to make it 
memorable and unforgettable for everybody. 
 
PARTICIPATION PACKAGE WILL INCLUDE:  

- Ceremony invitation that accommodates 
5 people with each student.  

- Graduation Gown and Cap 

- Two Individual and Class Pictures of a 
Graduator- Video for the ceremony 

- Graduation Certificate 

- Souvenir 
Please contact the Supervisor for further 
information  
 

The participation is OPTIONAL.  
 
Rehearsals will be as the following: 
 

1) June 23rd: 12:00-2:00 PM in the school. 
2) June 30th: 9:00-12:00 PM in the school. 
3) July 1st: 9:00-12:00 in the Graduation venue. 

Students will then leave and be back by 5:00 
Pm to get ready! 

 

- Venue: The Cultural & Scientific 
Association, Mamzar Dubai 

- Date & Time: July 1st, 6:00-8:00 PM 
 

• Children under the age of 6 are not allowed 

• Food and drinks are not allowed 

• Masks are required 

• Green pass or valid 48 hours PCR test is 
required 

 

Thank you for your cooperation and support. 
 

Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

 أولياء األمور األعزاء،

 

 لكم منا أطيب التحيات! 

ل الوقت  حان  لالدفعة    جيتخرلقد  مدرسة    من   عشر  الثاني  لصف الرابعة 

 !2022-2021 لعام اإلتقان األمريكية

أن   هو  هدفنا.  أمورهم  وأولياء  طالبنا  حياة  في  يعد هذا اليوم األكثر سعادة

 . للجميع يُنسى ال  نجعله حتماً يوم

 : يلي مامشاركة الطالب ستشمل 

 بطاقة دعوة تشمل دخول خمس مرافقين مع كل طالب. -

  تخرجال زي -

  فيديو   -للصف  وصورة جماعية  لكل طالب  تانفردي  تانصور -

 للحفل 

 تخرج  شهادة -

 تذكارية هدية -

 المعلومات  من مزيد على للحصول لمشرفمع ا التواصل يرجى

 .اختيارية المشاركة

 :التالي النحو على التدريبات ستكون

 . المدرسة في مساءً  2:00-12:00: يونيو 23 (1

 . المدرسة في مساءً  12:00-9:00: يونيو 30 (2

 سيغادر.  التخرج  مكان  في  12:00  حتي  9:00:  يوليو  1 (3

 مساءً   5:00  الساعة  بحلول  ويعودون  ذلك  بعد  الطالب

 !لالستعداد

 الممزر  دبي-ندوة الثقافة والعلوم : المكان -

 مساء   8:00-6:00( يوليو )  تموز 1: والوقت التاريخ -

 يمنع اصطحاب األطفال دون سن السادسة  •

 والمشروبات  األطعمة ال يسمح بإدخال •

 الوجه طوال الوقت  ارتداء كمامات يلزم •

  لمدة   صالح  PCR  اختبارنتيجة    أو/    خضراأل  المرور  وجود •

 ساعة  48

 نشكركم على حسن تعاونكم معنا 

 

 السيدة جيسيكا جريفين 

 مديرة المدرسة


