
 
 

SCHOOL ANNOUNCEMENT  

 
16 November 2021         Ref: 2021/55 
     
 

Dear Parents,  
 
Greetings from AIAS family. 
 
Kindly be noted that there will be no 
classes on Thursday, 18 November. 
This is to give our students time free from 
new academic tasks so they can spend it 
to complete some pending tasks or spend 
it with their families as a promotion of 
their wellbeing. Staff, on the other hand, 
will use this day to continue their 
individual CPD to develop their 
professional skills. 
 
Moreover, we would like to clarify once 
again our school procedure in booking 
an appointment with teacher or 
administrator. If any parent wishes to 
meet our staff during school hours, there 
must be an appointment scheduled 
ahead of time. Staff are attending their 
duties in the afternoon and completing 
their office work. We hope you 
understand that “on the spot” meeting 
cannot be guaranteed as further 
discussed in our school-parent contract 
posted in the school website. 
 
We trust the support you provide us with. 
Being calm, patient and understanding 
are always good to be in handy when 
transacting with anyone in the school. If 
this happens, our team will be of your 
disposal. 
 
Regards, 
Mrs. Jessica Griffin 
School Principal 
 

 ،األعزاء موراألولياء أ
 

 نوفمبر سيكون يوم 18يوم الخميس نود إبالغكم بأن 
المدرسة. يعتبر هذا اليوم فرصة  بللطالب والموظفين  عطلة

لمنح طالبنا ومعلمينا وقتاً ليقضوه بعيداً عن المهام  
سيستخدم  األكاديمية للبقاء مع عائالتهم وتعزيز رفاهيتهم.

الموظفون هذا اليوم لحضور تدريبات فردية لتطوير  
 المهنية.إمكانياتهم 

 
  إجراءات أخرى مرة حنوض  أن نود ،  ذلك باإلضافة إلى 

  المعلمين أو  مع  موعد حجز ما يخصفي مدرستنا
 مقابلة في أولياء األمور من أي بحال رغبة. المسؤولين

 موعد هناك يكون أن يجب ،  الدراسة ساعات خالل موظفينا
 فيلمهامهم  يحضرون الموظفون، حيث أن مسبقًا محدد
 منىنت. لالنصراف المكتبي عملهم وينهون الظهر بعد فترة
"  فورية"  توفير اجتماعات ضمان يمكن ال أنه واتتفهم أن

  األمور أولياء مع المدرسة عقدألي ولي أمر وذلك مذكور ب
 . موقعال  على المحمل

 
فريقنا متواجد دائماً . دعمكم المستمر لنامن  ثقة على نحن

 لمساعدة حضراتكم، الرجاء التحلي بالصبر. 
 مع تحيات،

 
 

 السيدة جيسيكا جريفين 
 مديرة مدرسة

 

 


