
 

SCHOOL ANNOUNCEMENT 

EXTENSION OF ONLINE LEARNING CLASSES 

4 January 2022         Ref: 2022/73 
       
 
Dear Parents,  

 

Warm greetings of a new year 2022 from AIAS 

family.  

 

As you are aware that we are planning to open 

face to face on WEDNESDAY, 5 January 2022 

as per the memo recently released; there has 

been some reservations and concerns raised 

by majority of the parents in this regard. 

Concerns includes the increasing number of 

COVID-19 positive cases of students and staff 

as well as pending PCR results that have not 

been turned in until now.  Due to this, we 

deemed it wise to extend the online 

learning until 6th of January 2022, 

Thursday. Our school reception is open for 

any inquiries from 8:00 AM to 2:00 PM. 

 

We appreciate your understanding. Please 

help us ensure the attendance of the students 

in the virtual classes as the supervisors will 

continuously monitor attendance daily.  

 

Stay Tune to future updates soon regarding 

the extension of the learning time in 

consideration of the new school days. 

 
All the best and stay safe. 
 
Regards, 
Mrs. Jessica Griffin 
School Principal 
 

 األعزاء،  األمور أولياء

 

 ! الجديد العام  من التحيات   أطيب منا لكم 

  

 األربعاء  يوم  لوجه وجًها  للتعليم  أبوابها  ستفتح مدرستنا

ً  لكن ،2022 يناير 5   إصداره  تم   الذي للتعميم   وفقا

  المتزايد  العدد وبسبب  الطالب، سالمة  بشأن مؤخًرا

  والموظفين  للطالب COVID-19 لـ  اإليجابية  للحاالت

  اآلن، حتى تسليمها يتم   لم  التي  PCR  نتائج  إلى باإلضافة

  ،  2202 يناير 6  حتى بعد عن التعلم  تمديد  سيتم 

  استفسارات  أي على للرد  مفتوح  االستقبال قسم . الخميس

 . ظهًرا 2:00  إلى صباًحا  8:00 الساعة من

 

  ضمان في مساعدتنا الرجاء  لنا،  تفهمكم   نقدر نحن

  المشرفون  سيراقب حيث  للحصص  الطالب حضور

 . يوميًا مستمر بشكل الحضور

 

  بتمديد  يتعلق فيما قريبًا بالتحديثات  اطالع على سنبقيكم 

  نهاية وإجازة الدراسة  أيام   مراعاة  مع الزمني  التعلم  وقت

 . الجديدة   األسبوع

 

 . سالمين  دمتم 

 

 تحيات،  مع

 جريفين  جيسيكا السيدة 

 المدرسة   مديرة 
 

 


