
 
 

SCHOOL ANNOUNCEMENT 
       
18 January 2022         Ref: 2022/81 
 

Dear Parents,  
 
Greetings from your AIAS family.  
 
We are so happy to announce the school face 
to face from 19th January 2022 onwards for 
KG to grade 3. The rest of the other grades 
will continue online until further notice. 
Parents of KG up to grade 3 may still avail of 
ONLINE if they wish. 
 
In our efforts to keep students safe, we would 
like to share with you some reminders. 
 

1. If your child is feeling sick or unwell, 
keep them at home and inform your 
child’s supervisor. 

Click the link: Guidelines: “Stay Home 
if Unwell” 

 

2. All students should wear facemask all 
the time except students in the KG 
section. Make sure that your child has 
safety kits that contain extra 
facemasks and a hand sanitizer. 

 

3. If your child is a close contact or 
positive, keep them at home and 
inform your child’s supervisor. 

 
If you have any queries related to the above 
points, please never hesitate to contact your 
child’s supervisor.  
 
 
 
 
 

 األعزاء، أولياء األمور
 

 التحيات! لكم منا أطيب 
 

إعالمكم بأن مدرستنا ستعود للتعليم وجهاً لوجه   يسعدنا
  حتى الروضة منللصفوف   2022 يناير 19 بتاريخ
بالتعلم  األخرى الصفوف بقية وستستمر. الثالث  الصف
 من  األمور ألولياء يمكن. آخر إشعار حتى عن بعد
 خدمة من االستفادة ثالثال الصف  حتى األطفال رياض

 .ذلك في بعد بحال رغبتهمالتعلم عن 
 

  أن  نود ، الطالب سالمة على للحفاظ جهودنا إطار في
 .التذكيرات بعض نشارككم

 

أو وعكة  بالمرض يشعر طفلك كان إذا .1
عليه البقاء بالمنزل ومن ثم إبالغ  صحية،
 القسم مشرف

بحالة   المنزل في ابق: " إرشادات: الرابط فوق انقر
 المرض" 

  الوجه كمامة  ارتداء الطالب جميع على يجب .2
 رياض قسم  طالب باستثناء الوقت طوال

 امتالك أطفالكم من واتأكد. األطفال
 كمامات على تحتوي التي السالمة مجموعاتل

 . لليدين ومعقم إضافية

فحصه   أومخالط لحالة إيجابية  طفلك كان إذا .3
  وإبالغ  المنزل في عليه البقاء ، إيجابي

 .المعني مشرفال
 
 
 
  المذكورة بالنقاط تتعلق استفسارات أي ملديك كانت إذا

  مشرفمع  التواصل من التردد عدم فالرجاء ، أعاله
 . القسم

 
 
 
 
 

https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/sl01/Ee2pOi158npOkxXgUyo1BDMB_s_G-JbABajK8rZd8bTdJw?e=x2f5CA
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/sl01/Ee2pOi158npOkxXgUyo1BDMB_s_G-JbABajK8rZd8bTdJw?e=x2f5CA


 
Boys Section: Mr. Nader Ibrahim 

  Boys Supervisor 
   
 boyssupervisor@alitqanamericansch
ool.com 
 
Girls Section: Ms. Amal Hassan 

 Girls Supervisor 
    
 girlssupervisor@alitqanamericanscho
ol.com 
   
KG and Junior sections: Ms. Maali Aryan 
                    Educational 
Supervisor 
    
 juniores@alitqanamericanschool.com 

 
We appreciate your patience and 
understanding. Be safe and stay healthy. 
 
 
Regards, 
 
Mrs. Jessica Griffin 
School Principal 
 

 ابراهيم  نادر االستاذ: البنين قسم
 بنين مشرف  

boyssupervisor@alitqanamericanscho
ol.com 

 
 حسن  أمل األستاذة: البنات قسم

 بنات مشرفة 
girlssupervisor@alitqanamericanschoo

l.com 
 

 عريان معالي  السيدة: واالبتدائي الروضة قسم
 تربوي  مشرف

juniores@alitqanamericanschool.com 
 

 دمتم سالمين. تفهمكم لنا نقدر نحن
 

 مع تحيات، 
 جريفين جيسيكا السيدة
 مدرسة ال ةمدير
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