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 RE-OPENING OF SCHOOL PLAN 
AY 2020 – 2021 

FIRST TERM 
 
21 August 2020 
 
Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS family! 
 
Safety is always of paramount importance. We have placed it to ground our educational 
delivery mode so our children can be safe at all times whilst enjoying learning at AIAS. We 
are pleased to inform you that the school will offer the following options for the FIRST TERM 
of the AY 2020 – 2021. We have arrived at this decision after reviewing carefully your 
feedback on our survey released last 14th August 2020. The large majority of you prefer 
these options: 
 
Option 1: Full Online Delivery Mode. This plan is available for parents who wish to keep 
their children in the first term at home for complete online learning. This option is only open 
until the first term of this academic year after the approval of SPEA.  
 
Option 2: The Staged Implementation. The plan looks to transition student learning from 
online (Stage 1) to hybrid (Stage 2 - a combination of online and on-site learning), until it is 
safe to progress to Face-to-Face learning (Stage 3). The hybrid learning component of this 
option has an alternate schedule of coming to school and staying at home for their lessons. 
It will finally end with the return of F2F after the first term as it stands currently.  
 
We are planning a more comfortable time-table for both options and we shall share them with 
you after seeking the advice and approval of SPEA. Expect a parent guide-book with the 
details of the class time-table, health and safety protocol, academic operations, 
wellbeing activities and other relevant matters within the soonest possible time. We 
will appreciate if you could extend once more your patience as we want to guarantee that our 
strategies will yield good results that promotes student’s wellbeing and consequently yield 
better student achievement. 
 
We will be delighted to have the PARENT OPTIONALITY form be completed as a head start 
in arranging your child’s classes. This form is for parents who have registered to AIAS. 
Complete the form below. Importantly, some options have limited seats in compliance 
due to the safety regulations. We shall always employ the first come and first serve 
basis policy. 
 

Optionality Form: www.myoption@AIAS 
 

 
If you have not registered yet, please click the online registration below. Do not forget to 
complete the optionality form after the registration is successful. Make sure that you register 
the soonest as possible so your child can attend the wellbeing lessons crucial for this 
transition period. 
 

Online Registration Link: http://aias.ae/aias-online-registration-for-ay-2020-2021/ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1ciLxDJyekeP-_gCGm3rOZO3pRzX5o1KlHH6VZkjS2VUQ1BBUU03RlJLUUpVUFJYNTNWQjNVMU9BTC4u
http://aias.ae/aias-online-registration-for-ay-2020-2021/
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Be informed that: 
 

1. You will receive the details of our schedule of re-opening the soonest possible time. 
 

2. For parents who choose OPTION 2: Staged Implementation. Students will only be 
eligible to join the school physically if the following requirements are submitted: 
 

a. A negative result in COVID19 Tests. You will be informed of the details of the 
COVID testing by memo as soon as we get updates from the Ministry of Health.  
 

b. Have no pre-existing medical conditions. Complete the medical declaration 
survey below. 

 
Medical Declaration Survey: http://tiny.cc/tv5nsz 

 
c. Have signed in the medical consent form and completed the medical history 

form which are available in the link below.  
 

Medical Forms: http://aias.ae/clinical-forms/ 
 
 

d. Submit a NO OBJECTION LETTER expressing your willingness to send your 
child to the school (this can be written in English or in Arabic). Please include 
the name of your child and his/her grade level in the letter. 

 
 

3. For parents who choose OPTION 1: Full Online Delivery Mode, please complete the 
medical declaration survey and the medical forms as school reference for this 
academic year. Importantly, please write an email to your child’s respective supervisor 
as a confirmation of your full online delivery mode option with your child’s name and 
grade in the email.  

 
The forms and the No Objection letter mentioned above along with the other required 
documents stated must be sent to your child’s respective supervisors by email. You will also 
receive a reply for the successful completion and the details for the next step. 

 

Ms. Maali Aryan  
(Junior Section; Grade 1 to 3): 

juniores@alitqanamericanschool.com 

Ms. Amal Hassan  
(Boys & Girls Section;  

Grade 4 to 12): 
girlssupervisor@alitqanamericanschool.com 

Ms. Naiyla Shafikova: 
 (KG Section) 

kges@alitqanamericanschool.com 

 
We understand that the there are many ways to deliver education during this time of 
pandemics. However, it should always be in consonance to the protocols and to the 
preference of the majority of our dear parents. As such, we comply with the SPEA safety 

http://tiny.cc/tv5nsz
http://aias.ae/clinical-forms/
mailto:juniores@alitqanamericanschool.com
mailto:girlssupervisor@alitqanamericanschool.com
mailto:kges@alitqanamericanschool.com
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guidelines, listened to your voice and most importantly put your child’s safety at the top of 
our list.  Please support us on this new academic journey, together as partners. 
 

 
We thank you in advance for your patience and usual cooperation. 

May Allah keep your family safe at all times! 
 
 
Kind regards, 
 
Ms. Jessica Griffin, 
Principal 
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 خطة إعادة افتتاح المدرسة 

AY 2020 – 2021 
 الفصل األول

 

 2020غسطس أ 21

 

 األعزاء، أولياء األمور

 

 لكم منا أطيب التحيات، 

 

بأن   ميسعدنا إبالغكلذلك،  بالوقت ذاته.     ةوآمن  ةممتع  يةتعليم   تجربة لجعل طالبنا يحصلون على  دائما    نحن نسعى  تهمنا،ألن سالمتكم  

توصلنا إلى هذا القرار   نحن.  2021  -  2020من العام  األول  الدراسي  لتعليم خالل الفصل  ستكمال االالمدرسة ستقدم الخيارات التالية  

 :الغالبية منكم تفضل هذه الخيارات، حيث أننا وجدنا أن 2020أغسطس  14في  أرسلناهالذي   ستبيانباال مبعد مراجعة مالحظاتك

 

الذين يرغبون في إبقاء أطفالهم في الفصل الدراسي األول   ألولياء األمورهذه الخطة متاحة    الكامل عبر اإلنترنت.  التعليم  :1الخيار  

ل المنزل  الدراسي بعد موافق  خاللفقط    متاحسيكون  تعلم عبر اإلنترنت. هذا الخيار  لفي  ة هيئة الفصل الدراسي األول من هذا العام 

 .الشارقة للتعليم الخاص

 

 ( 2)المرحلة  التعليم المختلط( إلى 1اإلنترنت )المرحلة  التعلم عبر من الطالبتتطلع الخطة إلى نقل تعلم  المرحلي. التعليم: 2الخيار 

ا لوجه )المرحلة   داخل المدرسة  التعلم  الوصول لمرحلة( ، حتى يصبح من اآلمن  المدرسةمزيج من التعلم عبر اإلنترنت وفي  ) وجه 

ستنتهي المرحلة .  عن بعد  الحصصلحضور إلى المدرسة والبقاء في المنزل لحضور  ا  يشملجدول زمني    سيمتلكالتعلم المختلط  إن  (.  3

 .وجها  لوجهالستكمال التعلم ي األول بعد الفصل الدراسالطالب للمدرسة  عودةهذه ب

 

سيحصل أولياء  الحصول على موافقة الهيئة.  بعد    مجدول زمني أكثر راحة لكال الخيارين وسنشاركهما معكتعمل اإلدارة على وضع  

للفصل الدراسي، بروتوكول الصحة والسالمة، العمليات األكاديمية،   ةالزمني  الجداوليحتوي على تفاصيل    الذي  دليلالكتاب    األمورعلى

الطالب، سنقدر من حضراتكم رفاهية    لتعزيزاستراتيجياتنا    نجاح  لضمانأقرب وقت ممكن.  ب  واألمور المهمة األخرىأنشطة الرفاهية  

 انتظاركم وتعاونكم معنا. 

 

استكمال أيضا   من حضراتكم  الخ  نرجوا  االختياري  األمورب  اصالنموذج  ب  أولياء  النموذج أطفالكم  حصصترتيب  لمساعدتنا  هذا   .

 امتثاال  ألنظمة السالمة. وذلك بعض الخيارات  في نود أن ننوه لمحدودية المقاعد. المسجلين بالمدرسة ألولياء األمورمخصص 

 

 www.myoption@AIAS: ختيارياالنموذج ال

 

 

استكمال االستمارة االختيارية بعد   وا ء النقر فوق التسجيل عبر اإلنترنت أدناه. ال تنسالرجا  بحال عدم تسجيلكم ألطفالكم حتى اآلن،

 بهذه الفترة. الحصصمن حضور  أطفالكممن التسجيل في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن   واتأكدمالحظة: نجاح التسجيل. 

 

   رابط التسجيل عبر اإلنترنت

http://aias.ae/aias-online-registration-for-ay-2020-2021/  
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 معلومات مهمة: 
 
 ن حول إعادة افتتاح المدرسة بأقرب وقت ممك  لكم سنقوم بإرسال التفاصيل. 1
 
 المتطلباتب  االلتزام  و  المدرسة   إلى  للحضور  تهيئة أطفالهم  (المرحلي  التنفيذ)  حتمال الثانيباختيار اال  على أولياء األمور الذين قاموا   .2

 : التالية
 
 على   حصولنا  بمجرد  برسالة  COVID  اختبار  بتفاصيل  مإخطارك  سيتم.  COVID19  اختبارات  في  سلبية  نتيجةالحصول على  .  أ

 . الصحة وزارة من التحديثات
 
 (أدناه الطبي االستبيان )يرجى إكمال. ة بسجله الصحيمسبق طبية حاالت أي  عدم وجود. ب
 

 http://tiny.cc/tv5nsz: الطبية اإلقراراتاستبيان 
 
 .أدناه الرابط في المتاح الصحي التاريخ نموذج وأكملت الطبية الموافقة نموذج على وقعت قد تكون أن. ج
 

 / forms-http://aias.ae/clinical: الطبية النماذج
 
 ذكر  يرجى(. العربية أو اإلنجليزية باللغة كتابته يمكن) المدرسة  إلى أطفالكم إلرسال دكماستعدا يشرح ممانعة عدم  خطاب إرسال . د

 . الرسالة  في الدراسي وصفه طفلك اسم
 
 
 واالستمارات  الطبي  التصريح  استبيان  إكمال  اإلنترنت(  عبر  الكامل  االحتمال األول، )التعلم  قاموا باختيار  الذين  األمورعلى أولياء  .3

مشرف القسم لتأكيد التحاق طفلك بالمدرسة عن بُعد، على حضراتكم إرسال بريد الكتروني ل .الدراسي العام خالل لنا كمرجع الطبية
 مع اسم الطفل والصف. 

 
 بطفلك  المعنيين  المشرفين  إلى  المذكورة  المطلوبة  األخرى  المستندات  مع  أعاله  المذكور  الممانعة  عدم  وخطاب  النماذج  إرسال  يجب
 . التالية اتالخطو وتفاصيل إكمالكم لهذه الخطوة على  رًدا أيًضا ستتلقى. اإللكتروني البريد عبر

 

(:  الثالث إلى األول  الصفاالبتدائي،  قسم) عريان  معالي السيدة
juniores@alitqanamericanschool.com 

 حسن  لامآ السيدة
 

(:  عشر الثاني إلى الرابع  الصف ؛ والبنين البنات قسم)
girlssupervisor@alitqanamericanschool.com 

(  الروضة قسم) شفيكوفا  ناييال السيدة
kges@alitqanamericanschool.com 

 
تعليمية عملية  تقديم  لتوافق  نسعى  وآمنة  نحن  وعليه   مميزة  أمورنا،  أولياء  وتوقعات  الختيارات  األمن    بإرشادات  نلتزمس  مطابقة 

 معاً ويداً بيد! ،الجديدة األكاديمية رحلتنا خالل لدعمكم نتطلع. كامل األولوية صحة أطفالنا إعطاءمع  والسالمة الصادرة من الهيئة
 
 

 دمتم سالمين
 

 التحيات،  أطيبمع 
 

 مديرة المدرسة:
 ،  غريفين جيسيكا السيدة

http://aias.ae/clinical-forms/
http://aias.ae/clinical-forms/
http://aias.ae/clinical-forms/

