
 

 

SCHOOL ANNOUNCEMENT 
SECOND TERM  

16 December 2021         Ref: 2021/70 

Dear Parents,  
 
Holiday Greetings from AIAS family! 
 
After the recent SPEA Circular No. (69) 
mandating all private schools to observe a three-
day weekend, AIAS will extend the learning time 
to make up for the loss of the contact/credit 
hours resulted from the weekend changes. 
 
The old timings of 7:00 AM to 12:10 PM will be 
temporarily observed from 3rd (Monday) until 6th 
(Thursday) of January 2022 to manage the 
transition. From 10th of January 2022, school 
timings will be extended. Details of the new 
timings will be released during the first school 
week of January. 
 
Details of the implementation of the new school 
hours shall be sent on a separate memo which 
includes the break periods, bus arrangements 
and car lifts and many more. Same 
arrangements of dismissal and class timing shall 
be observed on the first week of January 2022 
for the meantime.  
 
On the other hand, we would like to remind 
parents that a prior appointment must be made 
if you wish to meet any of our staff. We do this to 
ensure that we are able to supervise the 
students and duty staff at school. Please contact 
your supervisors for any further appointments or 
requests. You will receive a confirmation by 
SMS, email or class dojo of your date and time 
of appointment which you will show to the 
reception upon arrival to school. 
 
We thank you for your patience and 
understanding. Stay tune for future updates from 
AIAS. 
 
Best regards, 
 
Ms. Jessica Griffin 
Principal 

 األعزاء، أولياء األمور
 

 لكم منا أطيب التحيات! 
 

( 69) رقم األخير بعد قرار هيئة الشارقة للتعليم الخاص
ع أسبو نهاية ينص على وجود ثالثة أيام عطلة  الذيو

 وقت تمديدب ستقوم المدرسة، الخاصة لمدارسالجميع 
 ل. بالجدو التغيير عن ذلك تعويضلل التعلم

 
  إلى صباًحا 7:00  من القديمة المواعيدتطبيق  سيتم

 من( الخميس) 6 حتى( االثنين) 3 من مؤقتًا مساءً  12:10
، سيتم تمديد أوقات الدراسة.   2022يناير  10اعتباًرا من 

سيتم اإلعالن عن تفاصيل المواعيد الجديدة خالل األسبوع  
  من العاشر من اعتباًرا سي األول من شهر يناير.الدرا

 (  يناير) الثاني كانون
 
  الدراسة ساعاتكيفية تطبيق  حول تفاصيل إرسال يتمس

  االستراحات مدة ة والذي سيشملمنفصل برسالة الجديدة
. وغيرهاالسيارات، و الحافالت انصرافموعد  ،)البريك(

جداول   الفصل الثانيستتبع المدرسة بأول أسبوع من 
 االنصراف توقيتبما يخص وترتيبات الفصل األول 

 . والحصص
 

بحال  مسبق موعد حضراتكم بضرورة تحديد تذكير نود
تنظيم المواعيد سيساعد . موظفينا من أي مقابلةب رغبتكم

.  بصورة فعالة الطالب على  اإلشرافب موظفي المدرسة
المعني لحجز مع مشرف القسم  التواصل يرجىوعليه، 

 . خرىاأل طلباتال أو مواعيدال
 

الوقت   نؤكد لحضراتكم سوف بعد التقديم على الموعد،
 أو اإللكتروني البريد برسالة نصية أو عن طريق والتاريخ

 االستقبال مكتب إلى هوستقدم الذيو class dojo تطبيق
 . المدرسة إلى  وصولكم عند

 
سنوافيكم بالتفاصيل  . تعاونكم معنا حسن على نشكركم

 قريباً!
 

 مع تحيات، 
 
 
 

 مديرة المدرسة:
 السيدة جيسيكا جريفين 

 


