
PARENT WEBINAR SERIES 
TERM 1 

AY 2022/2023 
Date: 12/09/2022                  Ref: 2022/5 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS Family! 
 
As part of our ongoing effort to make you fully 
aware of the school initiatives, we are launching 
this year the “WORTHY WEDNESDAY”. The 
schedule's focus topics and targeted audience are 
listed on the next page for your reference. This 
will be facilitated by our school leaders. 
 
Use the following details for you to access the 
webinar on the days mentioned in the table below: 
 

FB: Alitqan American School | Facebook 

YouTube: Alitqan American School - YouTube 

Zoom: Click here 
 
Lastly, the annual calendar of activities is now 
available on the school website for your perusal. 
Schedule of winter, spring breaks, off days, end of 
the term exam, and some celebrations. Other 
details of events and activities will be relayed to 
you in a separate memo.  
 
Calendar: https://aias.ae/wp-
content/uploads/2017/09/Calendar.pdf 
 
Stay tuned for more information in the future. Stay 
safe. 
 
Have you missed the previously sent memo? 
Please access them here:  
 
https://aias.ae/memos-for-ay-2022-2023/ 
 
Best regards, 
 
Ms. Jessica Griffin 
Principal 
  

 أولياء االمور األعزاء،
 

 !  لكم منا أطيب التّحيات 
 

  مدرستناعلى دراية كاملة بمبادرات  مكجزء من جهودنا المستمرة لجعلك
"، لذا نرجو منكم  الثّرياألربعاء طالق مبادرة "إ ، فإننا سنقوم هذا العام ب

ة والفئة  التي تحتوي على المحاور األساسيّ   اليةالتّ فحة  طالع على الصّ اال
من قبل   تسهيل ذلكسيتم  المبادرة.وأيًضا الجدول الزمني لهذه المستهدفة 

 قادة مدرستنا. 
 

 
  إلى الوصول الية وذلك لمساعدتكم في فاصيل التّ دام التّ خستا جاء الرّ 
 : أدناهدوة المذكورة ضمن الجدول النّ 
 

 على صفحة الفيسبوك: 
 على قناة اليوتيوب: 

 على تطبيق زوم: 
 

ُمتاح   باألنشطةنوي الخاص قويم السّ دواعي سرورنا إعالمكم بأن التّ  من
وأيام  بيع والرّ تاء عطلة الشّ حيث يحتوي على  ، موقع المدرسة  علىاآلن 

باإلضافة    الّدراسيّ  نهاية الفصل امتحاناتة وتاريخ الرسميّ   اإلجازات
تعلقة  فاصيل األُخرى المُ حتفاالت. سيتم إرسال التّ االإلى تواريخ بعض 

 ضمن ُمذّكرة منفصلة الحقاً.  باألنشطة  
 
 

 :https://aias.ae/wp-قويم: غط هنا للحصول على التّ جاء الضّ الرّ 
content/uploads/2017/09/Calendar.pdf 

 
 

 . ابقوا آمنين. لمعلومات في المستقبلترقبوا المزيد من ا
 

غط  الرجاء التفّضل بالضّ ف، عدم حصولكم على الُمذكرة الّسابقةفي حال 
 / ay-for-as.ae/memoshttps://ai-2022-2023هنا:  

 
 ،مع تحيات 

 
 جيسكا جريفن  يدة السّ 

 مديرة المدرسة  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/aiassharjah
https://www.youtube.com/channel/UCigPk1mdd0kKp6emW2a2ZdQ/videos
https://us06web.zoom.us/j/8547640401?pwd=TjdQNUtoWEM3RE1yUGRMdWV6aDBpQT09
https://aias.ae/wp-content/uploads/2017/09/Calendar.pdf
https://aias.ae/wp-content/uploads/2017/09/Calendar.pdf
https://aias.ae/memos-for-ay-2022-2023/
https://aias.ae/wp-content/uploads/2017/09/Calendar.pdf
https://aias.ae/wp-content/uploads/2017/09/Calendar.pdf
https://aias.ae/memos-for-ay-2022-2023/


 

 

 

Date Focus Topics Targeted Audience 

Wednesday, Sept. 14 General Parent Orientation Grade 1- 12 Parents and Students 

Saturday, Sept. 17 Parent Orientation KG Parents 

Wednesday, Sept. 21 Extra-Curricular Activities Grades 1- 12 Parents 

Wednesday, Sept. 28 Advanced Placement Orientation Grades 7 to 12 Parents and Students 

Wednesday, Oct. 12 MTSS  Structures KG to grade 12 Parents and Students 

Wednesday, Oct. 26 Assessment Practices KG to grade 12 Parents and Students 

Wednesday, Nov. 9 School Safety KG to grade 12 Parents 

Wednesday, Nov. 16 Parent and School Relationship KG to grade 12 Parents 

Wednesday, Nov. 23 School Improvement Journey KG to grade 12 Parents 

 

 

اريّخالت ّ  الفئةّالُمستهدفّة المحاورّاألساسيّة 

سبتمبر 14األربعاء،  ولياء األمور جلسة تعريفيّة عامة أل   أولياء األمور والطالب من الصف األول للثاني عشر  

سبتمبر  17السبت،  األمور ولياء ألجلسة تعريفية    رياض األطفال أولياء أمور مرحلة    

سبتمبر 21األربعاء،  ية الخارج األنشطة   أولياء أمور الطالب من الصف األول للثاني عشر 

سبتمبر 28األربعاء،   AP (Advancedيفية عن برنامج جلسة تعر 

Placement) 
الثاني  أولياء األمور والطالب من الصف السابع وحتى 

 عشر

أكتوبر 12األربعاء،  اني  أولياء األمور والطالب من مرحلة الروضة وحتى الثّ  MTSSأساسياتّبرنامجّ 

 عشر

أكتوبر 26األربعاء،  قويم المنهجيات الُمتبعة خالل القياس والتّ   اني  وضة وحتى الثّ أولياء األمور والطالب من مرحلة الرّ  

 عشر

نوفمبر  9األربعاء،  وأمانّالمدرسّةأمنّ  اني  أولياء أمور الطالب من مرحلة الروضة وحتى الثّ  

 عشر

نوفمبر 16األربعاء،  أولياء أمور الطالب من مرحلة الروضة وحتّى الثاني   العالقة بين المدرسة وأولياء األمور  

 عشر

نوفمبر  23األربعاء،  مرحلة الروضة وحتّى الثاني  أولياء أمور الطالب من  رحلة المدرسة للتحسين والتطوير  
 عشر

     


