
 

SCHOOL ANNOUNCEMENT 

EDUCATIONAL MODEL IN ACCORDANCE WITH THE 4 SCHOOL DAYS IN A WEEK 
STARTING DATE: 17 JANUARY 2022 

 
11 January 2022           Ref:2022/75 
      
Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS Family! 
 
We are so happy to open the school for face 
to face from 17th January 2022 onwards and 
we thank you for your patience and 
understanding in this crucial time. 
 
We are sending you this letter to inform you 
about the extended learning timings in 
response to the changes of the weekend as 
per SPEA Circular No (69) of 2021. 
 
In summary, the school has adopted the two 
models in line with the SPEA Circular No. (71) 
of 2021. We have reached a consensus of 
adopting the following models: 
 

Table 1: Model Adoption 

Section / 
Grades 

SPEA 
Model 

Last Day in 
School 

KG Section Third 
model: 
Additional 
Workweek 

5 July 2022 

Grades 1 to 
12 

First model: 
Increased 
length of 
School Day 
 

30 June 
2022 

 
Grades 1 to 12 will now have 7 periods per day 
instead of 5 with 40 minutes per period. KG will 
have the same 5 periods per day. As we need 
to complete the 20 hours per week 
requirements, EXACT PATH will support the 
completion of the required number of hours as 
each student across the grade level from KG 
2 to grade 12 will complete 40 minutes per 
week in English and Math. This will be 
monitored by their English and Math teachers 
as the online component through this is now a 
prerequisite. We are sure that this is not new 

 األعزاء،  أولياء األمور 
 

 التحيات! أطيب منا لكم

 
  17 من اعتباًرا لوجه وجًها  المدرسة افتتاح جًدا يسعدنا
 المستمر معنا.تعاونكم  على مونشكرك ، 2022 يناير 

 
الجديدة التي   التعلم بمواعيد م إلبالغكه الرسالة هذ لك نرسل
  وفقًا األسبوع نهاية عطلة في  للتغييرات استجابةً جائت 

  لعام( 69) رقم  هيئة الشارقة للتعليم الخاص لمنشور 
2021 . 

 
  النماذج اعتماد بشأن اآلراء في توافق إلى توصلنا لقد

 :التالية
 

 النموذج   اعتماد: 1 الجدول
 

 
  اليوم في حصص 7 اآلن 12 إلى 1 من للصفوف سيكون

يبقى عدد   سوف.  حصة لكل دقيقة 40 مع 5 من بدلً 
  نظًرا. كما السابق اليوم في ة خمس  األطفال رياض حصص

  ،  األسبوع في  ساعة 20 متطلبات إكمال  إلى بحاجة ألننا
  حيث  بفعل ذلك ناسيدعم EXACT PATH برنامج فإن

  الثاني عشر  الصف إلىمن روضة ثانية  طالب  كل سيكمل
   .والرياضيات اإلنجليزية اللغة في األسبوع في دقيقة 40
  اإلنجليزية اللغة معلمي قبل  من ذلك مراقبة سيتم

  اآلن أصبح اإلنترنت عبر  المتطلب هذا ألن والرياضيات
  ليس  النظام المذكور  أن  من يقين على نحن. أساسيًا شرًطا
ً  ألنهم الطالب على  جديًدا   هذابحل أنشطة  يشاركون دائما

 .البرنامج
 

. مألطفالك الدقيق المسار تطبيق  هميةأل نود التنويه مجدداً 
  البرنامج  هذا عالميًا المعروفة المدارس من  العديد تستخدم

 آخر يوم دراسي نموذج الهيئة  الصف 

: الثالث النموذج رياض األطفال 
 دوام أسبوع

 إضافي

 2022 يوليو 5

: األول النموذج 12-1الصف 
  اليوم مدة زيادة

 الدراسي

 2022 يونيو 30



 

to students as they are well aware and are so 
engaged in the mastery of their skills in this 
software. 
 
We could not reiterate further the importance 
of EXACT PATH to our children. Many well- 
known schools internationally are using this 
software and research have shown how this 
really help improve academic performance of 
the students. Our model students in school are 
showing great advantage in the curriculum 
whenever they complete the customized 
lessons plan assigned for them. Furthermore, 
the use of the program is our initiative to 
enhance their achievement in response to the 
UAE National Agenda parameter as it is link 
with MAP tests. 
 
In accordance with the mentioned models, the 
school timings will be as follows: 
 

Table 2: Class Timings 

Section / 
Grades 

Class Timings 

From To 

KG Section 7:20 am 12:05 pm 

Grades 1 - 
12 

7:20 am 1:40 pm 

 
The school shall observe two breaks in grade 
1 to 12 which will appear in the time table. Due 
to this, we request that you bring extra meal 
for the students for the long day in school. The 
two breaks were added as a result of the 
Parents survey released last term regarding 
this. The Gate timings shall be observed as 
follows: 
 

Table 3: Gate Timings 

Section / 
Grades 

Gate Timings 
For Bus RIDERS 

 
Morning 

Afternoon 

Bus Car lift 
takers 

KG 
Section 

7:00 am 12:20 
pm 

12:30 pm 

Grades 1 
- 12 

7:00 am 1:55 
pm 

2:00 pm 

 

  األداء تحسين في حقًا هذا يساعد  كيف األبحاث  أظهرت وقد
  لتعزيز  مبادرتنا هو البرنامج استخدام  إن. للطالب األكاديمي
 لدولة الوطنية األجندة لمعايير استجابة الطلبة إنجازات
 . MAP باختبارات  مرتبطة ألنها المتحدة العربية اإلمارات

 
 : أدناه المدرسة الرجاء الطالع على مواعيد

 
 الحصص  مواعيد : 2 الجدول

 
  عشر  الثاني إلى  األول لصفل سيكون هناك استراحتين

  من نطلب  لذلك، نتيجة. الزمني  الجدول في ستظهر  والتي
  في طويلليوم  للطالب إضافية وجبة توفير  حضراتكم
 أولياء لستبيان نتيجة الستراحتين إضافة تمت. المدرسة
 .  ذلك بخصوص السابق الفصل في إصداره تم الذي األمور 

 
 : التالي  النحو على اتالبواب مواعيد الرجاء الطالع على

 
 البوابة توقيت: 3 الجدول

 
  إلى بالنسبة. للجميع بالنسبة هي كما البوابات ترتيبات ستبقى

  التحديثات ء متابعةجاالر الدراسي، للفصل الزمني الجدول
 . المدرسة موقع في
 

 البوابة  ترتيبات : 4 الجدول

 
بعضكم بتمديد الوقت وإبقائه كما السابق  لطلب استجبنا لقد 

 النهائي على أساس قدرة انتباه طالبنا. وجاء القرار 

 مواعيد الحصص  الصف

 إلى من

 مساءاً   12:05 صباحاً   7:20 رياض األطفال 

 مساءاً    1:40 صباحاً   7:20 1-12

 ات البواب توقيت الصف
 الحافالت لمستخدمي

 
 الصباح

 المساء

مستخدمي   الحافالت 
 السيارات

رياض 
 األطفال

7:00    
 صباحاً 

12:20   
 مساءاً 

12:30   
 مساءاً 

1-12 7:00    
 صباحاً 

1:55    
 مساءاً 

2:00    
 مساءاً 

 صباحا  
 صباحا   7:00-7:20

 وقت االنصراف
 مستخدمي السيارات

رياض 
 األطفال

رياض  7 بوابة  
 األطفال

 7 بوابة  

 5 بوابة    قسم البتدائي  3 بوابة    البتدائي قسم 

 6 بوابة     قسم البنات 7 بوابة    قسم البنات

 4 بوابة    قسم األولد 4 بوابة     قسم األولد



 

The arrangements of gates will remain the 
same for all. As for the class time table, stay 
tune for the updates in the school website. 
 
 

Table 4: Gate Arrangements 

Morning 
7:00 am – 7:20 am 

Dismissal 
(Car lift takers) 

KG 
Section 

Gate 7 KG 
Section 

Gate 7 

Junior 
Section 

Gate 3 Junior 
Section 

Gate 5 

Girls 
Section 

Gate 7 Girls 
Section 

Gate 6 

Boys 
Section 

Gate 4 Boys 
Section 

Gate 4 

 
 
This is the school stand for now. We have 
responded to the call of extending time as well 
as the appeal of some not to extend too late. 
Our students’ attention span is our basis to 
arrive at this decision. 
 
Rest assured that AIAS family is here to 
provide you with needed support in order to 
adapt to the new system easily and smoothly. 
For more information, do not hesitate to 
contact us from Monday to Thursday from 8:00 
am to 3:00 pm. 
 
Stay safe and we wish the best of luck! See 
you soon. 
 
Regards, 
Mrs. Jessica Griffin 
School Principal 
 

 
ً  موجودة تأكدوا من أن عائلتنا  التكيف أجل من لدعمكم دائما

  ل ،  المعلومات من لمزيد . وسالسة  بسهولة الجديد النظام مع
 8:00 من  الخميس إلى الثنين من بنا التصال من واتتردد

 . مساءً  3:00 إلى صباًحا
 

 دمتم سالمين ونراكم قريباً!
 

 ،مع تحيات
 جريفين  جيسيكا السيدة
 مدرسة ة المدير

 


