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Dear Parents,  

Greeting from AIAS Family! May the holy month of Ramadan bless you with good 

health and bountiful life ahead. 

Are you ready to hear the great news? Get ready because this is dedicated for 

you!  

You are cordially invited to join us in our academic planning for the upcoming AY 2021 

– 2022. It is time for your ideas to shine. Considering the importance of parent’s 

participation to school development, AIAS shall have A Virtual Soiree on Saturday 

24/04/2021 to identify priorities coming from you that are relevant for our children’s 

educational needs.  

We plan for this with the premise that: 

1. You have valuable suggestions worth sharing. 

2. You can take us in a whole new level.  

To make your experience productive for this meeting, we only have few easy steps: 
 

1. Complete the survey below to identify the agenda that you wish us to focus on 
by clicking the link below: 

Meeting Agenda Survey 

 

2. Mark the date in your calendar Saturday, 24 April 2021. The time of the meeting 
shall be confirmed a week ahead. 

 

3. Wait for the zoom link to be sent to you via CLASS DOJO. Your child’s 
supervisor will send this to you ahead of time. 

 

We look forward to receiving your response to survey and building your ideas to form 
such a wonderful educational experience for our children. 

 

Best Regards 

AIAS Management 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1ciLxDJyekeP-_gCGm3rOU2fgZT9De9PoGStZXrdX4xUQUtTQlhKS0pHWURKQldEQUQwS0hZM1pRRi4u


 

 

 

20-4-2021 

 

 األعزاء، أولياء األمور

 لكم منا أطيب التحياّت! 

 .والعافية بالصحة كريم! أعاده هللا على الجميع رمضان

 

  فالخبر الذي نوشك على مشاركته معكم هو خبر رائع!استعدوا  الرائعة؟ األخبار  لسماع مستعدون أنتم هل

 .2022 - 2021 األكاديمي للعام التخطيط في لمشاركتنا مدعوون أنتم

االفتراضي    يسرنا دعوتكم لحضور االجتماع  المدرسة،  تطوير  في  اإلدارةبدعم  أولياء األمور    مساهمة  أهمية  استناداً على مبدأ

 .التعليمية بالعام المقبل أطفالنا مساعدتنا بالتخطيط ألولوياتوالذي يهدف ل 24/04/2021 السبت يوم الذي سنقيمه

 كيف سيتم فعل ذلك؟

 مشاركتنا اقتراحانكم القيمة  ➢

 مساعدتنا باالرتقاء بالمستوى التعليمي الذي نقدمه لطالبنا ➢

 : خالل ذكر النقاط التي تودون مناقشتها باالجتماعمن    أدناه  االستبيان  لجعل االجتماع مثمر للجميع، نرجوا من حضراتكم إكمال

 Meeting Agenda Survey 

 

 . الموعد بأسبوع قبل االجتماع تاريخ تأكيد سيتم. 2021 أبريل 24 ، السبت يوم ال تنسوا الموعد!

 . CLASS DOJO عبر  سنشاركم رابط تطبيق الزوم

 .رائعة تعليمية تلقي اقتراحاتكم التي سنأخذها بالتأكيد بعين االعتبار لنعطي طالبنا تجربة إلى نتطلع

 

  

 

 التحيات  أطيب مع

 األمريكية مدرسة اإلتقان  إدارة

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1ciLxDJyekeP-_gCGm3rOU2fgZT9De9PoGStZXrdX4xUQUtTQlhKS0pHWURKQldEQUQwS0hZM1pRRi4u

