
 

SCHOOL ANNOUNCEMENT 

6 June 2022                 Ref: 2022/139 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS Family. 
 
We would like to extend our deepest congratulation to all of 
you for a very successful Improvement Review Visit (IRV) last 
week. The indicative rating of the reviewers confirm that we 
have ‘Good” school leadership and ‘Good’ teaching and 
learning. 
 
However, over the last weekend, we have received again a 
number of positive cases across the school. For purposes of 
transparency, we are sharing to you the current COVID-19 
cases in the school. 
 

 No. of Cases 

Junior Section 2 

Girls Section 4 

Boys Section 3 

Staff 3 

Total 12 

 
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’s 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 and staff were already notified and 
are requested to come to school with a negative PCR test 
result.  
 
Due to this increase, we are also opening the online option for 
all grade 5-12 students until Wednesday, 8 June 2022 who 
would like to avail this. On the other hand, the school will still 
remain open for face to face until the end of the academic year. 
 
We wish you all the best of health. 
 
Best regards, 
 
Ms. Jessica Griffin 
Principal 

 األعزاء، أولياء األمور
 

 لكم منا أطيب التحيات! 
 

 زيارة صدور نتيجة على التهنئة بخالص لكم نتقدم أن نود
تلقت . الماضي األسبوع( IRV) للتحسين مراجعةاللجنة ال

 المدرسة تقييم "جيد" باإلدارة و "جيد" بالتعليم من قبل
 . للمراجعين اإلرشادي الفريق

 
  ، الماضية األسبوع نهاية عطلة خالل من ناحية أخري، 

  في اإليجابية الحاالت من عدًدا   أخرى مرة تلقت المدرسة
 األقسام كما هو موضح أدناه: جميع

 

 عدد الحاالت  

 2 قسم االبتدائي

 4 قسم البنات

 3 قسم البنين

 3 موظفين 

 12 مجموع 

 
 الكمامات ارتداء بضرورة  أخرى مرة الطالب نذّكرنود أن 

 تواجدهم أثناء بانتظام اليدين معقمات واستخدام  الوقت طوال
 . المدرسة في
 
 في بالبقاء نوصيهم فإننا  ، بحالة جيدة ليس  طفلك كان إذا

 البريد طريق عن القسم المعني مشرف إعالم  ثم المنزل
نوفر للطالب حصص التعليم  كالسدوجو وس  أو اإللكتروني

 بعد بتلك الفترة.عن 
 

 فسيكون  ، COVID-19 ل  واضحة أعراض  وبحال وجود
  سلبية نتيجة وتسليم PCR اختبار إجراء األنسب من

 . للمدرسة
 

  إلى الحضور منهم مطلوبالمخالطين  والموظفين الطالب
 .سلبية PCR اختبار بنتيجة المدرسة

 
التعلم  خيار سنقوم بفتح فإننا ،  باألعداد الزيادة لهذه نظًرا

 ، األربعاء يوم حتى 12-5  الصفوف طالب لجميع عن بعد
  من. ذلك من االستفادة في يرغبون الذين 2022 يونيو 8

ً  مفتوحة المدرسة ستظل ، أخرى ناحية  حتى لوجه وجها
 . الدراسي العام نهاية

 
 .دمتم سالمين

 
 التحيات،  أطيب مع
 

 جريفين جيسيكا السيدة
 مديرة المدرسة 


