
 

SCHOOL ANNOUNCEMENT 

RETURN TO SCHOOL AFTER EID 

5 May 2022         Ref: 2022/129 
       
 

Dear Parents, 
 
We wish you all a blissful Eid. May our 
sacrifices be accepted by Allah and 
reward us with happiness, good health, 
and abundant blessings. 
 
As you know that the school reopens on 
the 9th of May; we will require a "Green 
Pass" from your Al Hosn App for all staff 
and students aged 12 and above as per 
SPEA’s Order. Please turn in your green 
pass to your child's supervisors on or 
before the 8th of May. You may also show 
your "Green Pass" through your child's 
device upon entry to school or buses to 
avoid inconvenience. 
 
As for those returning to the UAE from 
abroad, a negative PCR test result with 
validity not exceeding 72 hours is required 
from all staff and students aged 12 and 
above. 
  
Likewise, we would like to remind you that 
the re-registration for AY 2022 - 2023 is 
ongoing. Do avail of the chance to win 
valuable school prizes for your children 
through our raffle contest drawn on the 
30th of June 2022. Students pre-
registered before the draw date are 
entitled to this contest as part of our 10th-
year celebration. Refer to the previous 
memo sent about this for your perusal. 
 
10th-Year Celebration Raffle Contest 
 
Best regards, 
 
Ms. Jessica Griffin. 
Principal 
 

 
 األعزاء، األمور أولياء

 
 .عائلتكم برفقة سعيدا    عيدا   قضيتم قد تكونوا أن نتمنى 
 

  المرور   سنطلب  وعليه،.  مايو  9  في  أبوابها  المدرسة  ستفتح
 لجميع  الحصن  تطبيق  على "Green Pass"   األخضر
ا  12  أعمارهم  تبلغ  الذين   والطالب  الموظفين   وفق ا   أكثر  أو  عام 

 .  الخاص للتعليم الشارقة هيئة لطلب
 

 مايو  8  في  طفلك  مشرف  إلى  األخضر  المرور  تسليم  يرجى
ا  يمكنك.  ذلك  قبل  أو  خالل  من"  األخضر  المرور"  إظهار  أيض 

 .  تأخير  أي   لتجنب  الحافلة   أو  المدرسة  دخول   عند   طفلك  جهاز
 

  من   المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إلى  للعائدين  بالنسبة
 PCR  الختبار  سلبية  نتيجة  على  الحصول  يشترط  ،  الخارج

 والطالب الموظفين لجميع ساعة 72 تتجاوز ال صالحية مع
ا 12 أعمارهم  تبلغ الذين  .  فوق فما  عام 

 
  2023-2022  للعام  التسجيل  إعادة  بأن  نذكركم  أن  نود

  ألطفالكم   قيمة  مدرسية  بجوائز  الفوز  فرصة  استغلوا.  مستمرة
.  2022  يونيو  30 في  تُجرى  التي  السحب  مسابقة  خالل  من
  في   المشاركة  السحب  موعد  قبل   مسبق ا  المسجلين  للطالب  يحق
 .االنطالق منذ العاشر بالعام احتفالنا من كجزء المسابقة هذه
 

  لالطالع   الموضوع  هذا   حول  السابق  التعميم  قراءة  الرجاء
 .  التفاصيل على

 العاشرة الذكرى بمناسبة السحب مسابقة
 
   التحيات، أطيب مع 

 . جريفين جيسيكا السيدة
 المدرسة  مديرة

 

https://aias.ae/wp-content/uploads/2017/09/10-Year-Celebration-Contest.pdf

