
SCHOOL ANNOUNCEMENT 

18 September 2021        Ref: 2021/18 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS family. 
 
In the effort to have an open communication and 
promote transparency, we would like to inform 
you that school had another COVID-19 cases 
over the weekend. 
 

Number 
of 

Confirmed 
Cases 

COVID 
Confirmed 

Cases 

Section Current 
Status 

2 Administrators - In 
Isolation 

1 Teacher Girls’ 
and 
Boys’ 
Section 

In 
Isolation 

1 Student Boy’s 
Section 

In 
Isolation 

 
Everything is properly communicated with 
SPEA, and health guidelines are strictly 
adhered to. There is no need to panic as your 
children are safe.  After studying all chances 
carefully while taking into consideration 
everyone’s safety, AIAS has decided the school 
will remain OPEN tomorrow as usual. However, 
students who wish to be shifted to online 
will be allowed without Principal approval 
only for tomorrow, 19 September 2021. 
Regular delivery mode and attendance shall 
continue Monday. 
 
Students of close contact will be contacted by 
the supervisors tonight and will request to 
observe the quarantine procedure. 
 
Please be informed that the school has been 
deeply sanitized over the weekend for the safety 
of the students and the staff. 
 
Likewise, our canteen is now back in operation 
for selling food for your children from tomorrow, 
19 September 2021. 
 
Best Regards, 
AIAS Management  

 األعزاء،أولياء األمور 
 

 .لكم منا أطيب التحيات!
 

  نحيطكم علما    أن نود عائلة مدرسة اإلتقان،  إللتزامنا بالشفافية تجاه

  تم اإلبالغ عنها أخرى COVID-19 حاالت  لديها المدرسة أنب

 . األسبوع نهاية عطلة خالل

 
 عدد الحاالت  الحاالت  األقسام  الوضع الحالي 

بالعزل 
 الصحي 

 2 إداري  -

بالعزل 
 الصحي 

 1 معلم قسم األوالد والبنات

بالعزل 
 الصحي 

 1 طالب قسم األوالد

 

 

 التقيد التواصل مباشرة مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص من أجل  يتم

 . الصحية  باإلرشادات  الصارم

 

 االحتماالت  جميع دراسة بعد . تقلقوا ألن أطفالكم معنا بأمان ال

باالستمرار المدرسة  قررت  ، الجميع سالمة مراعاة مع بعناية

 .  كالمعتاد  غد ابالعمل والدراسة 

 

للتعليم عن  التحول في يرغبون الذين للطالب  السماح سيتموعليه، 

 19 ، غد يوم  فقط  ة المدير موافقةالحصول على  دونبذلك   بعد 
يجب االستمرار بالتعلم الهجين والحضوري من  . 2021 سبتمبر

 . يوم االثنين
 

 للحاالت   التواصل مع الطالب المخالطين سيتم

 .الصحي الحجر إجراءات للمباشرة ب الليلة
 

  األسبوع نهاية عطلة خالل تعقيمها تم قد  المدرسة أن العلم يرجى

 . والموظفين الطالب  سالمة أجل من
 

  مألطفالك الطعام ببيع العملمقصف المدرسة  سيباشر ،مالحظة

ا  . 2021 سبتمبر 19 ، غد  يوم من اعتبار 

 

 مع تحيات 

 إدارة المدرسة  

 

 


