
 

 

 

 

SCHOOL OPENING MEMO AY 2021 - 2022 

25/08/2021          Ref: 2021/04 
       
Dear Parents, 
 
A warm greeting from your AIAS family.  
 
We hope your family had a wonderful summer break. As we unfold the academic year 
2021 – 2022, we would like to update you with some reminders to commence the year 
successfully. These points are very important, and we request that you read them 
thoroughly. 
 

1. KG to grade 5 students shall be face-to-face. We shall welcome your children to 
school. Grades 6 to 12 shall be a hybrid model on an alternating week. Supervisors 
shall divide classes into two – orange and blue groups. Orange will be in school 
while the blue group will join virtually on the first week (29 August – 2 September). 
They will shift in the week after. 

2. Grades 6 to 12 will receive a call from our team to inform you of your child’s group 
either BLUE or ORANGE. You may follow up by sending emails to them in case 
you have not received one. 

3. COVID-19 declaration form should be completed by downloading the file by 
clicking the link below, fill the form and send it to your child's supervisor by email. 

COVID-19 Declaration Form: Declaration Form 

 

4. All students should wear facemask all the time except students in the KG section. 
Make sure that your child has safety kits that contain extra facemasks and a hand 
sanitizer. 

5. Age 12 and above are required to have a NEGATIVE COVID-19 test with 48 hours 
validity on their first day in school. Supervisors will inspect this upon school entry. 
Make sure you bring a printed copy of the result to avoid delay. 

6. Vaccination of students is not required by SPEA as of the moment. However, we 
encourage to have it for safety reasons. 

7. If your child is feeling sick or unwell, keep them at home and inform your child’s 
supervisor. Please follow the “Stay Home if un-well Policy” by clicking the link here: 

Stay Home in Un-Well Policy 

 

8. All students across the grade levels should bring their devices to school daily to 
access the technology platform. Details of this device can be found on page 13 
Part F of the School Contract which can be accessed by clicking the link below. 

Bring Your Own Device 

 

http://aias.ae/wp-content/uploads/2017/09/COVID-19-Declaration-Form.pdf
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/sl01/EfIp3WNDbBNPh1NDUTyuhpABH0uDqKX8DITnlKPFHL3pRA?e=52pasc
http://aias.ae/wp-content/uploads/2017/09/Parent-Contract-2021-2022.pdf


 

 

 

 
 

9. Grades 1 to 12 will be provided with emails required to access their MS Teams 
and other learning platforms.  You will find details to access your child's email 
address and Class Dojo accounts on the next page. All email addresses used last 
academic year is still active. Though KG to grade 6 is face-to-face, their account 
can be used for the LMS to be used in school or at home. 

10. Attendance in induction week and homeroom classes are important and required. 
They are all graded. This orients the students of the school regulations, safety 
procedures, and e-safety guidelines.  

11. Please open the link below, fill them up and hand them over to your child supervisor 
by email not later than 30th of August 2021.  

General Consent Form: https://tinyurl.com/yxtwns5j 
Medical History Form: https://tinyurl.com/y5ch5h6a 

 

School Email  
 

Email ID:  The school email id pattern of your child will be “student 
id”@alitqanamericanschool.com. For example, if your student ID is 1234, 
your email id will be 1234@alitqanamericanschool.com. If you don’t have 
your student id, please contact info@alitqanamericanschool.com to get your 
child’s student ID. 

 
Password: The default password is aias@123. However, you will be asked to reset your 

password once you log in for the first time. Please click here to log in to your 
school email. 

 
MS Teams 
 
MS Teams will be the platform for virtual classes from KG to Grade 12. You can use your 
school email and password to log in to your MS Teams account. Please don't use your 
personal MS Teams account for virtual classes. 
 
Please click here to download MS Teams for Desktop and Mobile. 
Please click here to watch how to download and install MS Teams. 
 

Class Dojo 
 
This App is to communicate with the teachers and know the behavioral standing of your 
child. You will receive an invitation via your email or registered mobile number where you 
are instructed to accept our invitation to set up the classes. Previously registered parents 
in this App will get the updates in the first week.  
 
 

https://tinyurl.com/yxtwns5j
https://tinyurl.com/y5ch5h6a
mailto:info@alitqanamericanschool.com
https://login.microsoftonline.com/
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app
https://youtu.be/Rf2hLoPtiEs


 
 

 
 
For New Students - To Create a Class Dojo Account Using an Email Invite: 

 

1. Kindly check your email provided by you to the school records. Check for the 
email invite from ClassDojo sent by us and click on that. 

 
2. Click the "I'm 's Parent" button 

 

3. Enter your first and last name, email address, and create a password before 
clicking "Sign Up" and login in using that email and password. 

 
For Old Students: If you already have an account, click on the "Log in now" button 
and type email & password instead of creating new login info. Please watch the 
video below on “how to create a Parent Account using the ClassDojo website!” 
https://youtu.be/gjS1U8wiH7A 
 

 
Timings of Student Induction (29 August to 2 September) 
 

KG to Grade 3 Grades 4 to 12 

Time Periods 
 

Time Periods 

From To From To 

7:30 8:00 Morning Assembly 7:30 8:00 Morning Assembly 

8:00 8:40 Period 1 8:00 8:40 Period 1 

8:45 9:25 Period 2 8:45 9:25 Period 2 

9:30 10:00 Break 9:30 10:10 Period 3 

10:05 10:45 Period 3 10:05 10:35 Break 

10:50 11:30 Period 4 10:40 11:30 Period 4 

 
Gate is open at 7:00 am. Dismissal time is at 11:30 am. Gates for carlit will be opened at 
11:40 am for this week. The regular schedule shall be released in the next memo. 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/gjS1U8wiH7A


 
 
 
 
 
Gate Arrangements (29 August to 2 September) 
 

Morning  
7:00 am – 7:30 am 

Dismissal (Car lift takers) 
11:40 am 

KG section Gate 7 KG section Gate 7 

Junior Section Gate 3 Junior Section Gate 5 

Girls Section Gate 7 Girls Section Gate 6 

Boys Section Gate 4 Boys Section Gate 4 

 
Students who come after 7:30 will need to use gate 1. Parents should pick up their 
children without any delay. 

 
Bus Riders 
 
On the first day of school 29 August 2021, we would require all parents to bring their 
children to school and the bus will bring them home at dismissal. Bus services will be fully 
operational in the afternoon of the first day and onwards. 
 

Canteen 
 
The canteen is open to serve food. We request your child to bring a sufficient amount of 
water for their consumption. Sanitized water bottles are available for sale in the school.  
 
Sharing of food and drinks is strictly prohibited. 
 
Our website contains sufficient information to guide you with all the school guidelines and 
policies. If there are a few changes, we shall notify you via email. It is worth finding time 
to be acquainted with the following to ensure success for this academic year. 

 
 E-Safety Policy Handbook: Click Here 
 School-Parent Contract:  Click Here 

 
 
If you have any queries related to the above points, please never hesitate to contact your 
child’s supervisors during school days between 8:00 AM – 2:00 PM.  
 

Boys Section:  Mr. Nader Ibrahim 
   Boys Supervisor 

     boyssupervisor@alitqanamericanschool.com 
 

Girls Section:  Ms. Amal Hassan 
   Girls Supervisor 

     girlssupervisor@alitqanamericanschool.com 
   
   
 

http://aias.ae/e-safety-policy-handbook/
http://aias.ae/wp-content/uploads/2017/09/Parent-Contract-2021-2022.pdf
mailto:boyssupervisor@alitqanamericanschool.com
mailto:girlssupervisor@alitqanamericanschool.com


 
 
 
 
 
 
KG and Junior: Ms. Maali Aryan 

     Educational Supervisor 
     juniores@alitqanamericanschool.com 
 
 
With so much excitement, we will embrace and unfold the academic year in school 
whenever we can with positivity and hope that policy will soon be relaxed to get us back 
to normal. With your cooperation, we can make a safe environment in our school 
community. 
 
Your child, parents, and staff safety are always our PRIORITY. We solicit your 
understanding and patience. 
 
Best regards, 
 
Ms. Jessica Griffin 
Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:juniores@alitqanamericanschool.com


 
 
 

 

 

 

 

 2022 - 2021للعام   افتتاح المدرسة

 

 

 

 أولياء األمور األعزاء،،،

 

 التحيات لكم منا أطيب 

 

 

نأمل أن تكونوا قد قضيتم إجازة صيفية ممتعة برفقة عائلتكم! مع إعادة افتتاح المدرسة بالعام الجديد، نود أن نطلعكم على بعض  

 النقاط المهمة:

 

  12إلى    6حضورياً وجهاً لوجه. أما الصفوف من  الخامس    سيكون دوام الطالب من رياض األطفال وحتى الصف   .1

البرتقالي واألزرق. سيبدأ   -التعلم سيكون هجين أسبوعياً وبالتناوب. سيقوم المشرفين بتقسيم الفصول إلى مجموعتين  

أغسطس    29عن بعد )  األسبوعالدوام الحضوري مع المجموعة البرتقالية على أن يكون دوام المجموعة الزرقاء بهذا  

 .سبتمبر( 2 -

إلبالغكم حول مجموعة طفلك )زرقاء أو برتقالية(.   (12-6)صفوف    سيقوم فريق المدرسة بالتواصل مع حضراتكم .2

 بحال عدم إخباركم بذلك، يرجى التواصل معنا عبر البريد االلكتروني.

  الطالب وإرساله إلى مشرف    هملئثم     أدناهعلى الرابط  الملف بالنقر    تحميلعن طريق   COVID-19يجب إكمال نموذج   .3

     .عبر البريد اإللكتروني

  COVID-:19نموذج

 

ن تزويد أطفالكم  م  واطوال الوقت باستثناء طالب قسم رياض األطفال. تأكد  الكمامةيجب على جميع الطالب ارتداء   .4

 .إضافية ومعقم لليدين كماماتالسالمة التي تحتوي على بعدة 

ساعة في أول    48سلبي مع صالحية   COVID-19 وما فوق إجراء اختبارسنة    12على الطالب البالغين من العمر   .5

  كممن إحضاروا  المدرسة. تأكد  الطالب  عند دخولبالتأكد من النتيجة  لهم في المدرسة. سيقوم المشرفون  دراسي  يوم  

 .نسخة مطبوعة من النتيجة لتجنب التأخير

ألسباب    ن الهيئة، لكننا ننصح أولياء األمور بإعطائه ألطفالهمإلى اآلن لم يصدر تعميم يوجب إعطاء الطالب اللقاح م .6

 .تتعلق بالسالمة

. يرجى اتباع "سياسة البقاء في  يجب إبقائه بالمنزل وإبالغ مشرف القسم،  يشعر بوعكة صحية أو مريض  إذا كان طفلك .7

  :" من خالل النقر على الرابط هنابحالة المرضالمنزل 

 بحالة المرضالبقاء في المنزل  

 

. يمكن العثور على التعلم االلكتروني يجب على جميع الطالب إحضار أجهزتهم إلى المدرسة يوميًا للوصول إلى نظام   .8

 .عقد المدرسةب 13الصفحة ب ذلكتفاصيل 

 جهازك الخاص  أحضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aias.ae/wp-content/uploads/2017/09/COVID-19-Declaration-Form.pdf
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/sl01/EfIp3WNDbBNPh1NDUTyuhpABH0uDqKX8DITnlKPFHL3pRA?e=52pasc
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/sl01/EfIp3WNDbBNPh1NDUTyuhpABH0uDqKX8DITnlKPFHL3pRA?e=52pasc
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/sl01/EfIp3WNDbBNPh1NDUTyuhpABH0uDqKX8DITnlKPFHL3pRA?e=52pasc
http://aias.ae/wp-content/uploads/2017/09/Parent-Contract-2021-2022.pdf


 

 

 

 

 

 

 

. (MS TEAMSمنصات التعلم مثل )بريد اإللكتروني للوصول إلى   بحسابات 12إلى   1سيتم تزويد الصفوف من  .9

.  فعالةتفاصيل في الصفحة التالية. جميع عناوين البريد اإللكتروني المستخدمة العام الدراسي الماضي ال تزال الستجد 

 هم في المدرسة أو في المنزل. ات استخدام حساب هم، يمكنخامسل لصف ال الروضة  حتى صفوف

الطالب   وذلك لتوجيه الفصل مهمة جداً وسيحسب عليهم درجات  وحصصمن الدوام األول الحضور في األسبوع   .10

 إلى لوائح المدرسة وإجراءات السالمة وإرشادات السالمة اإللكترونية. 

أغسطس  30عبر البريد اإللكتروني في موعد أقصاه يرجى فتح الرابط أدناه  وتعبئته وتسليمه إلى مشرف طفلك   .11

2021. 

 

  https://tinyurl.com/yxtwns5j مة:نموذج الموافقة العا

   https://tinyurl.com/y5ch5h6aنموذج التاريخ الطبي: 

 

 البريد اإللكتروني للمدرسة

 

الطالب" @  رقمالبريد اإللكتروني للمدرسة الخاص بطفلك هو "حساب البريد اإللكتروني: سيكون 

alitqanamericanschool.com البريد   حساب، فسيكون   1234الطالب الخاص بك هو  رقم. على سبيل المثال، إذا كان

الرجاء التواصل مع المدرسة على البريد االلكتروني التالي . alitqanamericanschool.com@ 1234اإللكتروني هو 

   info@alitqanamericanschool.com لمعرفة رقم الطالب. 

 

كلمة المرور بمجرد تسجيل الدخول ألول  بطضإعادة  م. ومع ذلك ، سيُطلب منكaias @ 123كلمة المرور: كلمة المرور هي 

 مرة. الرجاء النقر هنا لتسجيل الدخول إلى البريد اإللكتروني.

 

MS TEAMS 

 

استخدام البريد  م. يمكنك12إلى الصف  KGاالفتراضية من   للحصص ةاألساسي منصة التعلمهو  MS Teamsسيكون 

الخاص بك. يرجى عدم استخدام   MS Teamsول إلى حساب اإللكتروني وكلمة المرور الخاصين بالمدرسة لتسجيل الدخ

 . لحضور الحصصالشخصي الخاص بك  MS Teamsحساب 

 

 MS Teams لتحميلالرجاء النقر هنا 

 .MS Teams ال تحميل وتفعيلالرجاء النقر هنا لمشاهدة كيفية 

 

 كالس دوجو 

 

 الهاتفاإللكتروني أو رقم  معبر بريدك  رسالة سنرسل لكم. سلوكياتهمللتواصل مع المعلمين ومعرفة يستخدم هذا التطبيق 

ن سابقًا في هذا التطبيق على يالمسجل أولياء األمور. سيحصل لالنضمام لكالس دوجوقبول دعوتنا فيه المحمول المسجل يُطلب 

 التحديثات في األسبوع األول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/yxtwns5j
https://tinyurl.com/y5ch5h6a


 

 

 

 

 

 

 

 

 :يرجى اتباع الخطوات التالية باستخدام دعوة بالبريد اإللكتروني كالسدوجوإلنشاء حساب  -للطالب الجدد 

 

 والنقر فوقها. دعوة المرسلة من قبلنا ال واالطالع على لمدرسة لمسجل با. يرجى مراجعة البريد اإللكتروني ا1

 

 أولياء األمور". انقر فوق الزر "أنا أحد 2

 

ل واألخير وعنوان بريدك اإللكتروني وأنشئ كلمة مرور قبل النقر فوق "تسجيل" باستخدام هذا البريد أدخل اسمك األو .3
 . اإللكتروني

للطالب القدامى: إذا كان لديك حساب، فانقر فوق الزر "تسجيل الدخول اآلن" واكتب البريد اإللكتروني وكلمة المرور   .4
دة الفيديو أدناه حول "كيفية إنشاء حساب ولي األمر باستخدام  معلومات تسجيل جديدة. يرجى مشاه  إدخال بدالً من  
    https://youtu.be/gjS1U8wiH7Aالموقع. 

 

 سبتمبر(  2 -أغسطس  29) الدوامأوقات 
 

12-4الصفوف  رياض األطفال للصف الثالث   

 التوقيت 
 الحصص 

 الحصص  التوقيت 

 إلى  من إلى  من

 الطابور الصباحي  8:00 7:30 الطابور الصباحي  8:00 7:30

1الحصة  8:40 8:00 1الحصة  8:40 8:00   

2الحصة  9:25 8:45 2الحصة  9:25 8:45   

3الحصة  10:10 9:30 استراحة  10:00 9:30  

3الحصة  10:45 10:05  استراحة  10:35 10:05 

4الحصة  11:30 10:50 4الحصة  11:30 10:40   

 
ً  7:00الساعة  سيتم فتحهاالبوابة  ً  11:30هو  االنصرافوقت  و صباحا صباًحا   11:40في الساعة   بواباتال. سيتم فتح صباحا

 .التالية الرسالةنشر الجدول في وسن لهذا األسبوع

 
 
 
 

  

https://youtu.be/gjS1U8wiH7A


 
 سبتمبر(  2أغسطس إلى  29)من  اتالبواب

 
 التوقيت الصباحي
7:00– 7:30  

 االنصراف )لمستخدمي السيارات( وقت 
 11:40  ً  صباحا

 7 بوابة رقم  قسم رياض األطفال  7 بوابة رقم قسم رياض األطفال 
 5 بوابة رقم  قسم االبتدائي 3  بوابة رقم قسم االبتدائي 
 6 بوابة رقم  قسم البنات 7  بوابة رقم قسم البنات 
 4 بوابة رقم  قسم األوالد 4  بوابة رقم قسم األوالد 

 
 .اصطحاب أطفالهم دون أي تأخير، وعلى أولياء األمور 1رقم استخدام البوابة  عليه  7:30الساعة  أي طالب يصل بعد

 
 الحافالت  مستخدمي

 
الحافلة إلى  لتعيدهم إحضار أطفالهم إلى المدرسة  أولياء األمورجميع  على،  2021أغسطس   29في اليوم األول من المدرسة 

 .خدمات الحافالت بعد ظهر اليوم األول ستبدأالمنزل. 
 

 المقصف
 

 .يهمياه معقمة متاحة للبيع ف وسيكون هناك زجاجات مفتوح لتقديم الطعامسيكون المقصف 
 

 .باتا   الطعام والشراب ممنوع منعا   مشاركة
 

عبر  سنعلمكمالمدرسة. إذا كانت هناك بعض التغييرات،  بسياسات فيما يتعلق  ميحتوي موقعنا على معلومات كافية إلرشادك
 لالطالع على أهم التعليمات البريد اإللكتروني. 

 
 انقر هناكتيب سياسة السالمة اإللكترونية: 

 انقر هنا : مع أولياء األمورعقد المدرسة 
 

أوقات  مشرف طفلك خالل بالتواصل مع أي استفسارات تتعلق بالنقاط المذكورة أعاله ، فالرجاء عدم التردد  مإذا كانت لديك
 .ظهًرا  2:00 -صباًحا    8:00بين الساعة  الدوام

 
 براهيم إستاذ نادر البنين: األ قسم

 بنينالمشرف 
boyssupervisor@alitqanamericanschool.com   

 
 قسم البنات: األستاذة أمل حسن 

 بناتالمشرفة 
girlssupervisor@alitqanamericanschool.com     

 
 معالي عريان  األستاذة: رياض األطفال واالبتدائي

 ةتربويالمشرف ال
juniores@alitqanamericanschool.com    

 
 

 .لطالبناتوفير بيئة آمنة تأكدوا من أن فريقنا سيعمل معكم عن كثب ويداً بيد ل
 

 !هي دائًما أولويتنا مسالمة أطفالك
 

 ، مع تحيات
 مديرة المدرسة

 جيسيكا جريفين  السيدة

http://aias.ae/e-safety-policy-handbook/
http://aias.ae/wp-content/uploads/2017/09/Parent-Contract-2021-2022.pdf
mailto:boyssupervisor@alitqanamericanschool.com
mailto:girlssupervisor@alitqanamericanschool.com
mailto:juniores@alitqanamericanschool.com

