
 

 

13 May 2020 

 

Dear Parents, 

 

We are wishing you all Eid Mubarak in advance! We hope you are all safe and healthy! 

 

As you are all aware of the fundamental role of SPEA of ensuring continued education in this 

challenging time, they arranged DL reviews across the Emirates in cooperation with the 

education agency in UAE. We submit ourselves to this activity believing on our relentless focus 

on quality service. 

 

Distance Learning Education Review for AIAS is set on Wednesday, 20 May 2020. Reviewers 

will observe virtual classes and schedule interviews among school key officials on this day. 

We are proud to share with them the fruits of our labor. We hope you will help us give a good 

impression built upon your hard work and commitment, our dear parents, students, teachers, 

administrators and our school leaders. Let’s put our hands to confirm it to them once more.  

You can make this day amazing by making sure that your child: 

 

1. attends virtual classes on time as usually scheduled; 

2. attends virtual classes independently; 

3. wears school uniform; 

4. opens their camera whenever possible; 

5. participates actively to the Live sessions and 

6. remains respectful with their classmates and teachers just as they normally do. 

 

Reviewers will receive session links and shall choose from it randomly. They will remain quiet 

and shall not interfere as the virtual activities resume.  You may support your child by helping 

us reinforce this to them. We will appreciate if you speak with your child and tell them of our 

guests joining them in their classes and what they need to do on this special day. I am sure we 

can all give a good impression. Likewise, please make sure that you have completed the online 

survey as shown below. Ignore if you have completed it. 

 

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

Furthermore, as we come towards the end of the Holy month of Ramadan, the Exact Path period 

will now be lessened to 2 periods per week instead of 5 periods for grades 5 to 12. This will be 

every Monday (English) and Wednesday (Math), 1:50 – 2:30 until the Eid celebration. Exact 

Path for grades 1 to 4 will remain optional until the Eid celebration. We will update you of the 

school schedule after the Eid in the next letter.  Also please also keep your video’s coming in!  

This makes us feel our AIAS family is still very much with us during these unprecedented 

times. 

 

Once again, may Allah continue to protect and give us more strength to endure this time, 

Ameen. 

 

Yours truly, 

 

Ms. Jessica Griffin 

Principal 

https://survey.zohopublic.com/zs/PRCNhH?fbclid=IwAR0EjZL93BaA1PDFH1fSwJO5jhIML8yexvTgEBF6txX28DAU1bEeLLho1FI


 

 

 

 

 

13-5-2020 

 

 

 أولياء األمور األعزاء،،،

 

 !بصحة وعافيةجميعًا  وانأمل أن تكون

 

هذا الوقت الصعب، لذلك لقد قاموا بترتيب في التعليم استمرار في ضمان  إن هيئة الشارقة للتعليم الخاص لها دور كبير

.  الدولة في جميع أنحاء اإلمارات بالتعاون مع وكالة التعليم في  لحضور الحصص ببرنامج التعليم عن بعد    زيارات افتراضية

 لثقتنا بجودة التعليم الذي نقدمه لطالبنا، نحن بقمة االستعداد لهذه الزيارات!

 

مراجعوا سيراقب  التعليم عن بعد بمدرستنا.    برنامجوزيارة حصص    مراجعةل    2020مايو    20الموافق    تم اختيار يوم األربعاء

ن بأن نشاركهم ونحن فخوري في المدرسة في هذا اليوم،مقابلة المسؤولين لاالفتراضية وسيحددون موعد  الحصص  الهيئة

، لنتعاون سوياً بهذا اليوم عبر وقادة مدرستنانا، اإلداريين إن هذه الرسالة موجهة ألولياء أمورنا، طالبنا، معلميثمار عملنا. 

 يجب التأكد من أن طفلك فعل التالي:

 

 دروس االفتراضية في الوقت المحدد. . يحضر ال1

 فتراضية بشكل مستقل ؛اال يحضر الدروس. 2

 . يرتدي الزي المدرسي. 3

 كلما أمكن ذلك ؛يفتح الكاميرا . 4

 الحصصبنشاط في  يشارك. 5

 عادة.في الصف والمعلمين كما يفعل يحترم زمالئه . 6

 

أهمية   مناقشة  عبرتستطيعون مساعدتنا    .سيقوموا بحضورهاالحصص التي    منها عشوائيًا  ليختارواروابط    للمراجعين  سنرسل

تبيان عبر اإلنترنت كما هو موضح يرجى التأكد من إكمال االسلوجود ضيوف يقيمون الحصة.   مع أطفالكم    االلتزام بهذا اليوم

 أدناه. 

 

 

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

 

 

  حصص  5من  Exact Pathمن الوقت بتطبيق قليل نهاية شهر رمضان المبارك ، سيتم الت، مع اقترابنا من  باإلضافة لذلك

من اإلنجليزية( واألربعاء )الرياضيات( للغة في األسبوع. وسيكون هذا كل يوم اثنين ) حصتينإلى  12إلى  5للصفوف من 

نهاية اختياريًا حتى  4إلى  1للصفوف من  Exact Pathتطبيق . سيظل انتهاء الشهر الفضيلحتى  2:30 - 1:50 الساعة 

 فيديو ألطفالكم. ال تنسوا أن تشاركونا بمقاطع  التالية  الرسالة. سنقوم بتحديث جدول مواعيد المدرسة بعد العيد في  الشهر كذلك

 مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بنا لنشعر أن طالبنا ال يزالوا على تواصل معنا!لننشرها على 

 

 تقبل هللا طاعاتكم،

 

 مع تحياتنا.

 

 

 مديرة المدرسة:

 السيدة جيسيكا جريفين

https://survey.zohopublic.com/zs/PRCNhH?fbclid=IwAR0EjZL93BaA1PDFH1fSwJO5jhIML8yexvTgEBF6txX28DAU1bEeLLho1FI

