
 

SCHOOL ANNOUNCEMENT 

7 March 2022        Ref: 2022/115 
       
 

Dear Parents,  
 
Greetings from AIAS. 
 
We would like to inform you that grades 7 
to 12 girls’ and boys’ section will be online 
from tomorrow 8-3-2022 until further 
notice and this is due to the increasing 
number of Covid-19 cases in the school 
and moreover set an equal footing for both 
sections with regards to tests. 
 
Rest of the grades will remain face to face 
on 8th of March. However, KG-12 will be 
switched  online on Wednesday 9-3-
2022 ONLY due to electrical shortage in 
the area of Azra as part of the 
maintenance schedule of SEWA.  
 
Additionally, students in buses number 4 
and 14 will have to be in quarantine till 
Monday, 14th March as there are two 
positive cases in the bus.  
 
Grade 12A will join their own CCPP 
Cluster tomorrow, as grades 9-12 will have 
to join in their “Math MS Team Channel” 
from 8:00 AM where they are hosted by 
their teachers for revision and online 
examination on Wednesday. 
 
If you have some questions about this, 
please contact their respective 
supervisors by email. 
 
Best regards, 
 
Ms. Jessica Griffin. 
Principal 
 
 

 األعزاء، أولياء األمور
 

 لكم منا أطيب التحيات،،، 
 
  الثاني إلى السابع من صفوفتعليم لل ال أن منعلمك أن نود
  2022-3-8 الغد يوم عن بعد سيكون بنين وبنات عشر
  لوجه وجها   الصفوف بقيةعلى أن تبقى . آخر إشعار حتى
  في  19-كوفيد لتزايد عدد حاالت ذلك و مارس من الثامن في

وإلعطاء كافة األقسام فرص متساوية إلجراء  ،  المدرسة
 االختبارات. 

 
 يوم للدراسة عن بعدالمدرسة كافة  على أن تتحول

لرياض األطفال حتى الصف الثاني عشر  فقط األربعاء
 بسبب انقطاع بالتيار الكهربائي بمنطقة العزرا.

 
  14 و 4  رقم الحافلة  في  الطالب  على  ذلك، إلى  باإلضافة

 حيث مارس 14 االثنين يوم حتى الصحي  الحجر في البقاء
 .الحافلة  في إيجابيتان حالتان توجد

 
  CCPP ال مجموعة إلى بنات االنضمام 12  الصف على
 فريق قناة"  إلى االنضمام  12-9 الصفوف على  و ،  غد ا

ا 8:00 الساعة من" MS الرياضيات   حيث صباح 
عن بعد   وإجراء االختبار للمراجعة مدرسوهم يستضيفهم

 . األربعاء يوم
 

  ، األمر  هذا حول االستفسارات بعض ملديك كانت بحال
 البريد عبر المعنيين المشرفينمع  التواصل  فيرجى

 . اإللكتروني
 
 التحيات،  أطيب مع
 

 .جريفين جيسيكا السيدة
 مديرة المدرسة 

 


