
A N N O U N C E M E N T 
 
26th May 2021             Ref: 2021/126 

 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS family! 
 
Sequel to our previous memo about the 
SSBT; students from grades 1 to 12 on 
27th of May, THURSDAY, are required to 
be online from 9:00 – 10:00 and they will 
be free asynchronous throughout the 
day.  
 
After students complete the test 
successfully, no classes are 
scheduled on that day. Students are 
encouraged to use the time from 10:00 to 
12:35 to complete the self-paced 
activities in the learning matrix or/and 
any other pending tasks required.  
 
Some classes will miss the ICT and MEP 
periods this week because it is once a 
week and it falls on Thursday, so to 
compensate this period our ICT and 
MEP teachers pre-recorded this session 
for these classes and added it to the 
recordings file. The link of the file can be 
found in the Learning Matrix as usual.   
 
Students should use this pre-recording to 
be able to complete the tasks mentioned 
in the learning matrix.  
 
On this day, teachers and staff will be 
attending trainings as part of our 
professional development program at 
AIAS. 
 
Regular session resumes on Sunday, 
30th of May 2021 on Full Online delivery. 

 
Best regards, 
 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 
 

 األعزاء،  أولياء األمور 
 

 لكم منا أطيب التحيات! 
 

الدراسات    حول  السابقة   للرسالة   تكملة معيار  اختبارات 
  الصف   إلى   األول   الصف  من  الطالب   على  االجتماعية؛

  من   الخضوع لالختبار  ،   مايو   27  يوم الخميس   عشر   الثاني
على أن يكون بقية    ،  10:00  الساعة  إلى  9:00  الساعة
 تكملة للتعلم الغير متزامن.اليوم 

 
  أي   جدولة   تتم  لن  بنجاح،  االختبار  الطالب  يكمل  أن  بعد

  على   الطالب  تشجيع  يتم.  اليوم  ذلك   في   دراسية   حصص 
  األنشطة   إلكمال   12:35  إلى  10:00  من  الوقت   استخدام

 . مطلوبة  أخرى  مهام  وأي/  و  التعلم مصفوفة  في  الذاتية
 

ال  يستطيع    األسبوع   هذا   MEP  و  ICT  حصص  لن 
أسبوعياً  بالجدول مرة  لوجودها  الطالب حضورها وذلك 

  ي مدرس  قام  ،   الحصة  هذه  لتعويض  .الخميس  يوم  ويصادف 
األخالقية  و  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا التربية 

.  التسجيالت   ملف  على  وتحميلها  مسبقًا  الحصة  هذه  بتسجيل
 . التعلم مصفوفة في  الملف  رابط  على العثور يمكن

 
  إكمال   من  للتمكن  التسجيل  هذا   حضور الطالب  على   يجب
 . التعلم مصفوفة  في  المذكورة المهام

 
  التدريبات   والموظفون  المعلمون   سيحضر   اليوم،   هذا  في 

 . بالمدرسة لدينا المهني التطوير برنامج من كجزء
 

)تعلم عن    2021  مايو  30  األحد   يوم   الحصص   تستأنف
 بعد(. 

 
 التحيات،  أطيب  مع
 
 

 جريفين  جيسيكا السيدة 
 المدرسة  ةمدير 

 
 
 
 
 
 

http://aias.ae/wp-content/uploads/2017/09/SSBT-Memo.pdf

