
 

Request for Further Revision Memo 

13 March 2021                                  Ref: 2021/88 

 
Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS, 
 
As we look forward to beginning our end of term tests 
next week, we would like to extend to students the 
opportunity to gain further revision with their subject 
teachers upon request.  
 
If your child wishes to have further revision 
opportunities, they must click here to register their 
request. They will then be contacted by the requested 
subject teacher through ClassDojo. Please note that 
opting for further revision is optional for students, and 
teachers will do their best to arrange productive 
means and resources. 
 
If you require any further support to prepare for the 
end of term tests, you can contact the following 
assigned personnel: 
 
Revision Support: 
Name: Ms Amani (EHS Officer) 
WhatsApp Number:  +971 52 887 5461 
Email: sl01@alitqanamericanschool.com  
Working time: 8:00 AM to 2:00 PM,  
                       Sunday to Thursday 
 
Technical Support: 

Name: Mr. Jebby Johns (IT Officer)  

WhatsApp Number: +971 504208161  

Email: it@alitqanamericanschool.com   
Working time: 8:00 AM to 8:00 PM,  
                       Sunday to Thursday 

 
To know further details regarding the end of term 
tests, please click here.  
 
Regards, 
AIAS Management 
 

 

 األعزاء،  األمور أولياء

 

 ،  التحيات   أطيب منا لكم 

 

  الدراسي الفصل نهاية اختبارات بدء إلى نتطلع ألننا نظًرا

 على الحصول الفرصة  للطالب  نوفر أن  نود  ، المقبل  األسبوع

 . الطلب  عند المواد معلمي مع إضافية مراجعات حصص

 

  فيجب مراجعة، حصص على الحصول في يرغب  طفلك كان إذا 

 من معهم  التواصل ذلك   بعد سيتم . طلبه لتسجيل هنا النقر عليه

  .ClassDojo خالل من المادة  مدرس قبل

 

 وسيبذل ،  للطالب اختيارية الحصص هذه  أن مالحظة يرجى

 . أطفالكم   لمساعدة  جهدهم  قصارى المعلمون

 

  نهاية الختبارات للتحضير الدعم من لمزيد احتياجكم  بحال

  المعينين الموظفين مع التواصل  فيمكنكم  ،  الدراسي الفصل

 : التاليين

 

 ( والسالمة الصحة ةمسؤول) أماني السيدة : االسم

 5461 52887 971: + اب  الواتس رقم 

: اإللكتروني  البريد

sl01@alitqanamericanschool.com 

 ظهًرا،  2:00 حتى صباًحا  8:00: العمل وقت

 الخميس  إلى  األحد من                        

 

 : فنيال  الدعم 

 ( المعلومات  تكنولوجيا مسؤول) جونز  جيبي  السيد: االسم

 504208161 971: + اب  الواتس رقم 

 it@alitqanamericanschool.com: اإللكتروني  البريد

 م  8:00 الى ص 8:00: العمل اوقات

 الخميس  إلى  األحد من                        

 

  الفصل نهاية  اختبارات حول التفاصيل من المزيد لمعرفة

 . هنا النقر يرجى ،  الدراسي

 

 تحياتنا،  مع
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