
 
POSITIVE BEHAVIOUR INTERVENTION STRUCTURE (PBIS) 

 
24 October 2022                  Ref: 2022/24 
 
Dear Parents, 
 
Greetings from the AIAS family. 
 
Students’ Certificates play an integral part in the motivation 
of the children which they gain for being well-focused, value-
oriented, and being positive in school. 
 
At this point, we would like to level up the certificates by 
allowing students to use them for a good cause. As part of 
our PBIS, students may use the CERTIFICATES to 
exchange for items in our PBIS store and donate them to 
their chosen charity. This will empower our well-focused, 
disciplined, and motivated students to share by simply 
sustaining positive behavior in school.  
 
Items in the PBIS store are worth a certain point which can 
be exchanged with your child’s certificates. Each certificate 
is worth 10 points. For instance, if your child is willing to 
share with their chosen charity a box of clothes that is worth 
100 points, he needs to have 10 certificates. Students may 
also synergize by combining their friends’ certificates and 
meeting the required points for selected items. 
 
The PBIS store will be opened on the 2nd of January 2023. 
To make this happen, we would like to solicit your kind 
assistance to help us build the items for our PBIS store by 
giving any clothes, gift items, canned foods, and other pre-
loved items that are very valuable to others in need. You can 
donate these items to our PBIS store by sending them to 
your child and handing it over to the section coordinators. 
Please make sure that these items are labeled as PBIS to 
ensure that the staff will hand them over to the person in 
charge of this project. We will make certain that these items 
go to this project. Donations start today. 
 
We also accept donations from companies. If you wish to be 
actively involved in this project, never hesitate to contact our 
PBIS in-charge, Ms. Yasmeen Al Zahrawi via email at 
yaseem@alitqanamericanschool.com 
 
Thank you for your valuable contributions and support for 
this project. 
 
Best regards, 
 
Ms. Jessica Griffin 
Principal 
 

 األعزاء،  أولياء األمور
 

 .  مريكيهمدرسه االتقان األتحيه طيبه من عائله  
  
، والتالي وتطالوير   عطى للطالب  لهالا دور كبيالر تالي تحميالز  الشهادات التي ت  ن  إ

 يجابي والمعال  تي المدرسه.   بسب  دور   االيكسبونها  
  

الشالهادات مالن لالبل السالماط للطالب     الذه  ى  تي  ذه المرحلة ، نالود رتالم مسالتو
 واسالتبدالها  الشهاداا    الذه  يمكن للطالب  اسالتلدا حيث      .باستلدامها لسب  وجيه

والتبالالرب بهالا للماسسالالات PBIS  اللالالاب بنالا المتجالر   العناصالر الموجالودف تالاليب
الليرية التي يلتارونها. سيادي ذلك إلالى تمكالين طببنالا الالذين يتمتعالون بالالتركيز 

ظ علالى الساللوك اجيجالابي تالي اط والدواتم للمشاركة من لبل الحمالاالجيد واالنضب
 .هالمدرس

 
والتالالي يمكالالن اسالالتبدالها  لهالالا نقالالاط معينالاله  PBISالعناصالالر الموجالالوده تالالي المتجالالر

نقالاط. علالى سالبيل الم الال ، إذا كالان طملالك  10بشهادات طملك. كل شهادف تسالاوي 
مالن المببال    صالندو ب  مالم الماسسالة الليريالة التالي التار الا  للتبربعلى استعداد  

ا التال زر   10نقطة ، تيج  أن يكون لديه    100بقيمة   شهادات. يمكن للطالب  أيضال 
من لالبل الجمالم بالين شالهادات أصالد ائه  وتلبيالة النقالاط المطلوبالة للعناصالر التالي 

 .التارو ا
 

. ولتحقيال  ذلالك ، نالود أن 2023تالي ال الاني مالن ينالاير  PBIS سيت  اتتتاط متجالر
اللالاب بنالا مالن لالبل  PBIS مساعدتك الكريمة تي بناء العناصالر لمتجالرنطل  
معلبالة وييالر ذلالك مالن المنتجالات المحببالة ذات الطعمالة  األوأهدايا  المبب  والتقدي   

 PBIS القيمة العالية لآللالرين المحتالاجين. يمكنالك التبالرب بهالذه العناصالر لمتجالر
قي القس . يرجالى التككالد طملك وتسليمها إلى منس  مماللاب بنا عن طري  إرسالها  

للتككد مالن أن المالوظمين سيساللمونها  PBIS من أن  ذه العناصر مصنمة على أنها
إلى الشلب المساول عن  ذا المشروب. سوف نتككد من أن  ذه العناصالر تالذ   

 .إلى  ذا المشروب. التبرعات تبدأ اليو 
 

ط تالي  الذا كما نقبالل التبرعالات مالن الشالركة. إذا كنالت تريال  تالي المشالاركة بنشالا
، الساليدف ياسالمين الز الراوي  PBIS المشروب ، تب تتردد تي االتصالال بمسالاولة

  yaseem@alitqanamericanschool.comعبر البريد اجلكتروني
 
 

ا لك على مسا ماتك القيمة ودعمك لهذا المشروب  .شكر 
 

 ، مم أطي  التحيات
 

 السياة جيسيكد جريفين
 مديرف المدرسة
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