
 

 

SCHOOL ANNOUNCEMENT  
ENTRY TO SCHOOL AFTER SPRING BREAK 

 
7 April 2022              Ref: 2022/124 
       
 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS Family! 
 
Pursuant to the SPEA Circular No. (17) of 
2022 on entry to educational institution after 
spring break, the school shall adopt a “Green 
Pass” system on the Al Hosn App to enter the 
school for students aged 12 and above on 
entry to school on the 11th of April 2022. This 
supersedes the instruction on PCR test 
requirements in the memo released dated 5th 
of April 2022 with a reference no. 2022(123). 
 
Please obtain a screenshot from your device 
of your child’s “Green Pass” and send it to 
your respective supervisor either by email or 
Class Dojo. Alternatively, please make sure 
that your child has a copy of their green pass 
on their gadget in case of verification in the 
bus or in the school gates to avoid delay.  
 
Conversely, students who travelled back to 
UAE would require a negative PCR test 
results not exceeding 72 hours upon entry to 
school. 
 
We encourage your children to do their 
complete dose of COVID-19 vaccination to 
ensure their safety while attending physically 
to school.   
 
For other details, please read our previous 
memo on details regarding attendance and 
healthy protocol to prepare your children for 
the F2F learning.  
 
Parent Memo: 5th April 2022 
 
Best regards, 
 
Ms. Jessica Griffin. 
Principal 
 

  األعزاء، األمور أولياء
 

!   التحيات أطيب منا لكم  
 

  لعام( 17) رقم  الخاص للتعليم الشارقة  هيئة لتعميم وفقًا
  ، الربيع عطلة  بعد المدرسة إلى الرجوع بشأن 2022

  على" األخضر المرور"  نظام المدرسة تعتمد أن يجب
 فما  عاًما 12 أعمارهم تبلغ الذين  للطالب  الحصن تطبيق

.   2022  أبريل 11 من  بدًءا وذلكللدخول للمدرسة  فوق
  بتعميم الصادرة التعليمات مكان القرار هذا يحل

  برقم 2022 أبريل  5 بتاريخ أُرسل  الذي المدرسة
(123) 2022 .   
 

  األخضر  المرور إلرسال جهازك شاشة تصوير يرجى
  عن إما المعني المشرف إلى وإرساله بطفلك الخاص
. كالسدوجو تطبيق أو اإللكتروني البريد طريق  

 
  المرور  بطاقة من نسخة لديه  طفلك أن من التأكد يرجى 

  منه التحقق حالة  في جهازه على  به الخاصة  الخضراء
 لتجنب المدرسة بوابات عند أو  الحافلة في سواء

. التأخير  
 

  تسليم عليهم الدولة  داخل  إلى  السفر من العائدين الطالب
  إلى  الدخول عند ساعة  72 تتجاوز ال سلبية اختبار نتائج

.  المدرسة  
 

 سالمتهم لضمان اللقاح أخذ  على أطفالكم نشجع نحن
وجهاً لوجه.  المدرسة إلى  ذهابهم أثناء  

 
 التعميم قراءة يرجى ، أخرى  تفاصيل على  للحصول

  إلعداد الصحي  والبروتوكول الحضور حول السابق
أطفالكم للتعلم وجهاً لوجه. مذكرة  أولياء األمور: 5  

 أبريل 2022  
 

   التحيات، أطيب مع
 

. جريفين جيسيكا السيدة  
 المدرسة  مديرة
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