
ANNOUNCEMENT OF NEW TIMETABLE AND SCHOOL DAY EXTENSION ON  
SUNDAY 24 OCTOBER 2021 

 
20-10-2021          Ref: 2021/37  

 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS Family.  
 
Sunday 24th October is the KG and Junior 
department’s trip. Students arrive to school by 
2:00 PM. For that reason, kindly note the 
following changes: 
 

Grades Dismissal 
Time 

Gates Bus/Car 
riders 

4-12 
Boys and 

Girls 

1:30 PM 4 boys, 
6 girls 

Car 
riders 

KG-12 2:30 PM - Bus 
riders 

KG-3 2:30 PM 7 KG, 5 
Juniors 

Car 
riders 

 
On this day, students will have 7 sessions in 
the timetable instead of 6. First period teachers 
on Sunday will be in charge of conducting the 
7th period.  The last period will be from 12:55- 
1:30 PM. The last 30 minutes will be spent for 
students to complete their asynchronous and 
wellbeing activities which will be explained by 
the teacher to the students on this day. Lunch 
will also be allotted while working on their 
asynchronous activity inside the classroom. 
 
We request that you give lunch to the kids on 
this long day at school.  
 
A new time table will be implemented next 
week. Please refer to the new timetable which 
will be updated not later than 23 October 2021.  
 

http://aias.ae/time-table/ 
 
Car lift arriving after 2:00 PM to pick up their 
children (Grades 4-12), will have to use Gate 
number 1 as regular gates will be closed. 
 
Your corporation is appreciated! 
 
Regards, 
AIAS Management  

 األعزاء، أولياء األمور
 

 لكم منا أطيب التحيات!! 
 

  الروضة قسم  رحلة يوم هو أكتوبر 24 األحدعلماً بأن يوم 
. مساءً  2:00 الساعةواالبتدائي، سيكون وصول الطالب للمدرسة 

 : التالية التغييرات مالحظة يرجى السبب، لهذا
 

وقت  الصفوف 
 االنصراف 

مستخدمي   البوابات 
سياراتحافالت/  

بنين    4-12 
 وبنات 

لألوالد،   4  1:30
للبنات 6  

مستخدمي  
 السيارات

KG-12 2:30  -   مستخدمي
 الحافالت

KG-3 2:30  7   لرياض
  5األطفال، 
 لالبتدائي

مستخدمي  
 السيارات

 
. 6 من بدالً  حصص 7 سيتكون جدول الطالب من ، اليوم  هذا في

  األحد يومستكون تكملة للحصة األولى بجدول  الحصة األخيرة
مع  دقيقة 30  استخدام آخر سيتم .ظهرا   1:30-12:55 من وذلك

 أثناء الغداء يستطيع الطالب تناول وجبة. أنشطتهم إلكمال الطالب
 . الدراسي الفصل داخل األنشطة على العملالحصة و

 
  هذا  في  لألطفالإضافية  غداء وجبة إعطاء نرجوا من حضراتكم

 .اليوم
 

االطالع  يرجى. المقبل األسبوع جديدال الزمني جدولال تطبيق سيتم
 .2021 أكتوبر 23  أقصاه موعد  في تحديثه سيتم عليه أدناه حيث

 
http://aias.ae/time-table/ 

 
 

 الصطحاب مساءً  2:00  الساعة بعد أي ولي أمر يصل للمدرسة
 سيتم حيث 1 رقم البوابة استخدام، عليه (12- 4 الصفوف) طفله

 . العادية البوابات إغالق
 

 معنا! شكركم على تعاونكم 
 

 مع تحيات، 
 

 مديرة المدرسة
 السيدة جيسيكا جريفين 

 
 

http://aias.ae/time-table/
http://aias.ae/time-table/

