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Preparation for School Performance Review Visits 

 
AY 2022/2023 

Date: 06/10/2022         Ref: 2022/20 

        

Dear Parents,  

 

Greetings from AIAS! 

    We would like to inform you that Sharjah 

Private Education Authority (SPEA) has 

declared the period of the School 

Performance Review Visits from 

17/10/2022 to 23/03/2023. Accordingly, the 

school has to initiate several steps to ensure 

the readiness of this important visit as well as 

meet the requirements from SPEA.  

One of the most important steps is the 

Stakeholder’s Survey so we kindly request 

our dear parents to complete the survey 

before 3:00 pm on Friday, October 14, 

2022. Click here 

  Note that this survey is an important part of 

the review process and will give a clear idea 

about the school’s priorities, initiatives, 

stakeholders’ satisfactions, and the parents’ 

engagements in all the school activities so we 

encourage all parents to complete the survey 

seriously. 

  Your Cooperation is highly appreciated  

Kind regards, 

 

Ms. Jessica Griffin 

School Principal 

 األعزاء،ور أولياء األم  

 . حيات أطيب الت  منا لكم 

د إعالمكم بأن هيئة الشارقة للتعليم الخاص قد أعلنت   نو 

  عن فترة زيارة المدرسة ألغراض تقيمي ة لألداء العام

.  3/2023/ 23وحت ى  2022/ 10/ 17من  وذلك

عدٍد من الخطوات   ببدءباعاً، فستقوم المدرسة وت  

ة  جاهزية المدرسةلضمان  ،  مهمة رة اللهذه الزياالتام 

 طلبات الصادرة عن الهيئة.  تولتلبية الم 

إن واحدة من أهم هذه الخطوات اآلنف ذكرها هو القيام  

جاء من باستبيان خاص بالجهات المعني ة، ولذلك فالر  

أولياء األمور األعزاء أن تقوموا بإكمال االستبيان قبل  

اكتوبر   14الثة عصراً يوم الجمعة الواقع في الث  

 .  هنا. الرجاء النقر 2022

ي رجى مالحظة أن هذا االستبيان جزٌء هام من عملية  

منح فكرة واضحة عن أولويات  قييم وسوف ي  الت  

بادراتها ورضا األطراف المعني ة و مدى  المدرسة وم 

تفاعل أولياء األمور مع نشاطات المدرسة. ولهذا  

بب، فإننا نحث  جميع أولياء األمور على إكمال  الس  

 االستبيان بشكٍل جد ي.  

سن التعاون.  ن قد ر لكم ح 

 منيات،أفضل الت  

 جيسيكا غريفن األستاذة 

 مديرة المدرسة 

 

https://survey.zohopublic.com/zs/s0CN6z
https://survey.zohopublic.com/zs/s0CN6z

