
 

SCHOOL ANNOUNCEMENT 

11 September 2021        Ref: 2021/12 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS family. 
 
We are sending you this letter as a part of an 
effort for transparency and communication. This 
is to inform you that we have received some 
positive COVID-19 cases in the school last week 
with the details shown below: 
 

Number 
of 

Confirmed 
Cases 

COVID 
Confirmed 

Cases 

Section Current 
Status 

1 Student Junior In 
Isolation 

1 Administrator - In 
Isolation 

1 Teacher Boy’s 
Section 

In 
Isolation 

 
Everything is properly communicated with SPEA 
and health guidelines are strictly adhered to. 
There is no need to panic as your children are 
safe.  After studying all chances carefully while 
taking into consideration everyone’s safety, 
AIAS has decided the following: 
 

• The educational mode for the junior 
(Grades 1 to 3) and boys section 
(Grades 4 to 12) will be (Distance 
Learning) starting from Sunday 12/9 for a 
specific period until we receive 
instructions from the SPEA to reopen 
these sections.  

• KG and Girls section will resume in school 
as previous instructions. 

• During this time, we will conduct further 
investigations and track cases. Face to 
face learning will be resumed as soon as 
SPEA’s instructions are received. 

 

 أولياء األمور األعزاء،،،
 
  

 
 لكم منا أطيب التحيات! 

 
المعلومات والمستجدات  كافة    لمشاركتكم  هذا التعميم  منرسل لك

حاالت   بعض  تلقينا  قد  بأننا  إبالغكم  نود  ووضوح.  بشفافية 

COVID-19   التفاصيل  بفي المدرسة األسبوع الماضي    إيجابية

 الموضحة أدناه: 
 

الكوفيد القسم  الوضع الحالي  -حاالت 
١٩ 

 عدد الحاالت 

 1 طالب  االبتدائي   بالعزل

 1 إداري  - بالعزل

 1 معلم قسم األوالد  بالعزل

 
  .الصحية إرشاداتهمب والتزمنا حرفيا   مع الهيئةالتواصل  لقد تم

 ألن أطفالكم معنا بأمان.  كونوا مطمئنين

 
  ،  الجميع سالمة مراعاة  مع بعناية الحاالت  جميع دراسة بعد

 : يلي ما اتباع  اإلدارة  قررت

 

-4)  وقسم البنين (3-1) لقسم االبتدائي التعليم نظام سيكون-
إلى حين تلقينا   12/9ابتداءا  من األحد  بعد  عن( 12

 إلجراء وذلك  التعليمات من هيئة الشارقة إلعادة االفتتاح

 استئناف يتم أن على الحاالت  وتتبع التحقيقات  من مزيد 

 .بأقرب وقت   الحضوري التعليم
 . قسم البنات وقسم رياض األطفال سيستمر بالتعليم الحضوري -
 

بحرص خالل عطلة نهاية األسبوع من لقد تم تعقيم المدرسة 

 أجل سالمة الطالب والموظفين. 

 

 من ثقة  على  كونوا ، الحالية الظروف تلك  بجميع مرورنا مع

ا ليال   جهده قصارى يبذل فريقنا أن  سالمة على للحفاظ ونهار 

  وسنلتقي آمنين ابقوا. أولويتنا هي الطالب  سالمة ألن  أطفالنا

 . قريب ا جميع ا بكم

 



Please be informed that the school has been 
deeply sanitized over the weekend for the safety 
of the students and the staff. 
 
Despite all current circumstances and the 
pandemic the whole world is going through, rest 
assured that our team is doing our level best day 
and night to keep our children safe because 
students’ safety is our priority. Stay safe and we 
will meet you all soon. 
 
If you encounter any issue while logging into or 
using your MS teams, please contact us on 
it@alitqanamericanschool.com 
 
Best Regards, 
AIAS Management  
 
 

 MSستخدامكم لتطبيق بحال مواجهتكم ألي مشكلة خالل ا
TEAMS  الرجاء التواصل معنا عبر ،

it@alitqanamericanschool.com 
 
 
 تحيات، مع

  األمريكية اإلتقان مدرسة إدارة
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