
 

SCHOOL ANNOUNCEMENT 

30 May 2022         Ref: 2022/138 
              
 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS Family. 
 
Today, we have received a number of 
positive cases across the school. The 
statistics is shown below: 
 

 No. of Cases 

Junior Section 7 

Girls Section 3 

Boys Section 3 

 
We once again remind students to wear 
their masks all the time and use hand 
sanitizers regularly while at school. 
 
If your children are not feeling well, we 
recommend them to stay at home and 
then notify your child supervisor by email 
or class dojo. We can be flexible in this 
case and permit online learning for the 
time being, if they can, until they are fit to 
come to school. 
 
Conversely, if they have COVID-19 related 
symptoms, it will be more fitting to do PCR 
test results and report back with a negative 
result. 
 
The close contact students were already 
notified and are requested to come to 
school with a negative PCR test result. 
Bus 4 users are in quarantine until 
Tuesday, 31 May. 
 
We wish you all the best of health. 
 
Best regards, 
 
Ms. Jessica Griffin 
Principal 

األعزاء،أولياء األمور   
 

 .لكم منا اطيب التحيات 
 

وبلغت األعداد كما هو   المدرسةب إيجابية حاالت وجود تلقينا
: أدناهموضح   

 
 

 عدد الحاالت  

 7 االبتدائي 

 3 قسم البنات

 3 قسم األوالد

 
  طوال الكمامة بأهمية ارتداء أخرى مرة الطالب نذّكر

  في تواجدهم أثناء بانتظام اليدين معقمات واستخدام الوقت
 . المدرسة

 
البقاء  مفعليه ،  يرام ما علىيشعرون أنهم  أطفالك يكن لم إذا
  البريد طريق عن طفلك مشرف إعالم ثم المنزل في

وسنسمح للطالب  االلكتروني أو تطبيق كالسدوجو.
هذه الحالة إلى حين تمكنهم من  في بعد عن بالتعلم بااللتحاق

 العودة.
 

،  COVID-19 بـ مرتبطة  أعراض لدى الطالب  كانبحال 
 وتسليم نتيجة سلبية. اختبار إجراءله  األنسب من فسيكون

 
  إلى  الحضور منهم المخالطين والمطلوبلطالب ا  لقد أعلمنا
  رقم الحافلة  يمستخدم. سلبية PCR اختبار بنتيجة المدرسة

 .مايو 31 ، الثالثاء يوم حتى الصحي  الحجر سيبقون في 4
 

 والسالمة.  الصحة كل لكم نتمنى
 

 مع تحياتنا، 

 


