
 

SCHOOL ANNOUNCEMENT 

RAMADAN TIMINGS 

22 March 2022         Ref: 2022/119 

Dear Parents, 
 
Allow us to greet you in advance RAMADAN 
KAREEM! We thank Almighty Allah for 
providing us the opportunity to fast and pray 
this Holy month of Ramadan. 
 
For your guidance, the following shall be the 
school timing during this month starting 11th of 
April 2022, Monday: 
 

Gates in the 
Morning 

8:20 AM - 8:35 AM 

Bus leaves in the 
afternoon at 

1:20 PM 

Car user’s gates 
will be opened 
within 

1:25 PM – 1:40 PM 

 
Grades 1 to 12 will observe 7 periods per day 
for 30 minutes each.  There will be one break 
per day for 30 minutes. 
 
KG students, on the other hand, will observe 
5 periods per day with 35 minutes each. 
Similarly, one break shall be observed to run 
for 35 minutes per day. 
 
Gates in the morning will be opened from 8:20 
AM to 8:35 AM. Students coming after 8:35 
AM are required to use Gate 1. We require our 
students to come on time for their lessons and 
we strictly request our car user parents to take 
their children from school on time not later 
than 1:40 PM. 
 
The specific time table for class will be 
available in the school website in the TIME 
TABLE tab by 31st of March 2022.  
 

https://aias.ae/time-table/ 
 
We wish you all a relaxing and productive 
SPRING BREAK. 
 
Best Regards, 
Mrs. Jessica Griffin  
School Principal  

 األعزاء،  أولياء األمور 
 

بقرب شهر   أعاده هللا على  !  كريم  رمضاننود أن نهنئكم مقدماً 
 الجميع باليمن والبركات. 

 
  بدًءا   الشهر  هذا  خالل   المدرسة   الجدول التالي يحتوي على أوقات 

 : االثنين ، 2022 أبريل 11 من
 

ً   8:35 - 8:20 البوابات صباحا    صباحا

 مساءاً   1:20 مغادرة الحافالت مساءا  

البوابات  سيتم فتح  
 للسيارات الساعة 

 مساءاً   1:40 –1:25

 
 

  يوميًا  حصص  سبع  12  إلى  1  منستكون مدة الحصص للصفوف  
  اليوم   في   واحدة   استراحة   هناك  سيكون.  منها  لكل   دقيقة   30  لمدة
 . دقيقة 30 لمدة

 
  5  األطفال  رياض   طالب   تكون حصصس  ،  أخرى   ناحية  من

  سيكون هناك ، وعليه. منها لكل دقيقة  35 لمدة  اليوم  في  حصص 
 . اليوم  خالل الحصص مجموع ليكفي ذلك  واحدة استراحة 

 
.  8:35  حتى  صباًحا  8:20  الساعة   من  الصباح   في  البوابات  تفتح
  البوابة   استخدام   صباًحا   8:35  الساعة  بعد  القادمين  الطالب  على
  للحصص  المحدد   الوقت   في   الحضور   طالبنا  من  يرجى .  1  رقم 

  من  أطفالهم  اصطحاب   السيارات  مستخدمي  أمور  أولياء  وعلى
 . مساءً  1:40 الساعة يتجاوز  ال  موعد في  المدرسة 

 
  ضمن  المدرسة  موقع   في  متاًحا  للفصل   الزمني   الجدول   سيكون
 . 2022 مارس  31 بحلول  TIME TABLE التبويب عالمة

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

 
 . ومثمرة مريحة  ربيع عطلة  جميعًا لكم نتمنى

 
 جريفين  جيسيكا السيدة 
 المدرسة  مديرة
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