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PARENT’S SURVEY FOR THE RE-OPENING PLAN  
AY 2020 – 2021 

 
 
15 August 2020 
 
Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS family! We hope this letter finds you well rested and in good health.  
 
We appreciate your patience in waiting for the release of the new plan. This letter intends to inform 
you of what is in store for your children this academic year and we shall be soliciting your feedback 
about it. Details will follow several days before the school re-opens on the 30th of August 2020. 
 
AIAS management have undertaken a great deal of research to understand the best possible way to 
open the school this year where safety of students, teachers and all staff is of paramount importance. 
We have laid down the SPEA educational design expectations, SPEA safety guidelines for re-opening 
and the results of the preference survey of parents released last July 2020 to develop our educational 
operational plan.  
 
With students, teachers and staff health and safety being the primary concern for AIAS; we are 
pleased to present to you our delivery plan. AIAS has planned two options: 
 
Option 1: A Staged Implementation. The plan looks to transition student learning from online to 
hybrid (a combination of online and on-site learning), until it is safe to progress to face-to-face (F2F) 
learning. Students will attend simultaneous virtual classes for maximum three weeks or less starting 
August 30, 2020. This gradually progress to hybrid learning where students come to school alternately 
in a week for in-school lessons while the rest of the days in a week will be at home participating to 
our revitalized virtual lessons. It will finally end to F2F within the first term if safety requirements are 
met. Details of which will be released soon. 
 
Option 2: Full Online Delivery for the First Term. This plan is available for parents who wish to 
keep their children in the first term at home for a complete online learning. This option is only open 
until the first term of this academic year. 
 
Keeping in mind the health and safety of your child, kindly fill the survey linked below to share with us 
how you feel about these options. Your feedback is of the utmost importance to us and your ideas 
will be consolidated by our team to finalize our re-opening plan. Please bear in mind that AIAS 
ultimately aims to bring all students on campus for face-to-face learning.  
 

Survey link: http://tiny.cc/j7ansz  
 

The survey will be closed on Monday, 17 August 2020, after which expect the release of the final 
plan within this week.    
 

We thank you in advance for your usual cooperation. 
May Allah keep your family safe at all times! 

 
Kind regards, 
 
Ms. Jessica Griffin 
Principal 
 
 
 

http://tiny.cc/j7ansz
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 المدرسة ح الخطة المبدئية إلعادة فت

2020-2021 

 

15 -8-2020 

 أولياء األمور  األعزاء، 

 

 نأمل أن تكونوا جميعاً بصحة وسالمة.  لكم منا أطيب التحيات، 

بالفصل   التي ستتبعها المدرسة  تتوافق مع اقتراحاتكم تهدف هذه الرسالة إلعطائكم تفاصيل حول طبيعة الخطة الدراسية  القادم والتي عليها أن 

 .2020أغسطس  30وآرائكم. سنعلمكم بكافة التوجيهات قبل إعادة فتح المدرسة بتاريخ 

أبحاثاً معمقة للتوصل ألفضل طريقة ممكنة لفتح المدرسة هذا العام حيث أن سالمة الطالب والمعلمين وجميع الموظفين  المدرسة أجرت إدارة 

إلعادة فتح المدرسة   هم أولوياتنا. لقد وضعنا خطط هيئة الشارقة للتعليم الخاص وإرشادات السالمة التي أصدروها بعين االعتبارستكون من أ

 .باإلضافة لنتائج االستبيان الذي تم إصداره ألولياء األمور في يوليو الماضي والذي كان يهدف لتطوير خطتنا التعليمية

 المدرسة ستتبع واحدة من النقاط التالية:  إن اقتراحات إعادة فتح أبواب

تنفيذ مرحلي. تتطلع الخطة إلى نقل تعلم الطالب من التعلم عبر اإلنترنت إلى التعلم المختلط )مزيج من التعلم عبر اإلنترنت وفي   الخيار األول:

الطالب حصص افتراضية لمدة أقصاها ثالثة    المدرسة( ، حتى يصبح من اآلمن الوصول لتطبيق مرحلة التعلم وجًها لوجه فيما بعد. سيحضر

. ومن ثم سيتغير ذلك تدريجيًا وصوالً إلى التعلم المختلط حيث سيأتي الطالب إلى المدرسة 2020أغسطس    30من  ابتدائاً  أسابيع أو أقل اعتباًرا  

لمنزل. ستنتهي هذه الخطة وصوالً للتعليم تكون بقية حصص أيام األسبوع في ا  على أنبالتناوب خالل األسبوع لحضور الحصص داخل المدرسة  

 )وجهاً لوجه( خالل الفصل األول إذا تم استيفاء متطلبات السالمة "ستصدر التفاصيل قريباً" 

ي التعلم الكامل عبر اإلنترنت بالفصل األول. هذه الخطة متاحة ألولياء األمور الذين يرغبون في إبقاء أطفالهم في الفصل الدراس   الخيار الثاني:

 .األول في المنزل. هذا الخيار سيكون متاحاً فقط خالل الفصل الدراسي األول من هذا العام الدراسي

م تهمنا مع األخذ بعين االعتبار صحة وسالمة طفلك، يرجى تعبئة االستبيان أدناه لمشاركة اقتراحاتكم وآرائكم حول الخيارين السابقين. مالحظاتك

تهدف في النهاية إلى االجتماع بجميع الطالب   نا إلعادة فتح أبوابنا لكم. نحن نؤكد لكم أن مدرستنا تتطلع ووسنعمل على دمج أفكاركم مع خطت 

 .لتعليمهم وجًها لوجه

 

  http://tiny.cc/j7anszرابط االستبيا:  

 .، وبعد ذلك يتوقع صدور الخطة النهائية خالل هذا األسبوع 2020أغسطس  17سيتم إغالق االستبيان يوم االثنين  مالحظة: 

 

 .نشكركم مقدًما على تعاونكم معنا

 دمتم سالمين!

 

 مديرة المدرسة: 

 السيدة جيسيكا جريفين 

 

 
 

http://tiny.cc/j7ansz

