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Dear Parents, 
 
A joyous new year to you all. 
 
As the school re-opening comes very soon, we would like to inform 
you of some important reminders. 
 
1. The school will re-open on the 2nd of January 2023. Regular 

school timings will be observed from that day. You can find the 
timings on the next page for your reference. 

 
2. You may access the time table by clicking the link here: 

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

3. The calendar for the second term shall be posted soon. You 
can find it in the school website in the AIAS Academic Calendar 
tab.  

 
4. Clubs for grades 4 to 8 will start on the 4th of January 2023 at 

the last period of the day from Monday to Wednesday. We shall 
let the students re-register for the new clubs of their choice this 
time. Club registration is on the 2nd and 3rd of January 2023 for 
girl’s and boy’s sections respectively. 

 
5. Clubs from KG to grade 3 will also be launched this term. Club 

registration is set on the first week and the club proper starts 
from 8th of January. Junior teachers will launch the campaign 
about the club. We shall likewise conduct Parent Webinar 
about this on the 4th of January from 5:00 pm – 6:00 pm. Details 
shall be sent soon. 

 
6. Schedule of the Parent webinar for the second term shall be 

posted in the school website soon. This will guide you of our 
school initiatives and plans this year. Previous recordings are 
posted in the school website in the “Parent Resources” tab for 
your reference. Alternatively, you can access the link below:  

 
https://aias.ae/memos-for-ay-2022-2023/ 
 
Our new vision and mission statements as guide in the next ten 
years of our existence are available in our website. 
 
https://aias.ae/about-us/vision-mission/ 
 
We thank you for your continuous support as we continue to 
empower learners to be innovators.  
 
Best regards, 
 
Ms. Jessica Griffin, 
Principal 

 أولياء األمور األعزاء،
 

 نتمنّى لكم سنة جديدة مليئة بالسعادة. 
 

 اح المدرسة قريباً جداً، فنّود أن نذكركم ببعض النقاط الهامة. بما أنه سيتم افتت
 

. سيتم  2023يناير  2ستفتح المدرسة أبوابها ُمجدداً للفصل الثاني في   .1
اتباع األوقات النظامية منذ اليوم األول. بإمكانكم اإلطالع على  

 األوقات في الصفحة األخيرة من هذا البيان.  
بإمكانكم الوصول إلى الجدول الدراسي عبر الضغط على الرابط   .2

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

سيتم نشر التقويم الخاص بالفصل الدراسي الثاني قريباً. بإمكانكم   .3
الوصول إليه عبر موقع المدرسة على اإلنترنت وذلك ضمن عالمة  

 .  AIASالتبويب الُمسّماة بــ التقويم األكاديمي لـ 
 

يناير   4أ النوادي الخاصة بالصفوف من الرابع وحتّى الثامن في سبتد .4
وذلك في الحّصة األخيرة من اليوم إبتداًء من يوم اإلثنين   2023

وحتّى األربعاء. سيقوم الطالب بإعادة التسجيل في النادي الُمراد من  
قِبَلهم. بالنسبة أليام التسجيل للنوادي، فستكون في الثاني والثالث من  

 وذلك لقسمّي اإلناث والذكور بالتناوب.   2023ر يناي
 

سيتم البدأ بالتسجيل للنوادي من مرحلة الروضة وحتّى الصف الثالث   .5
هذا الفصل. إن التسجيل في النادي سيكون في اإلسبوع األول ويبدأ  

يناير. سيقوم معلمو القسم بإطالق حملة خاصة   8النادي المناسب في 
يب لندوة موّجهة ألولياء األمور عن بالنادي. وسوف نقوم بالترت

مساًء. سنقوم   6وحتّى الـ  5يناير وذلك من الساعة  4النوادي هذه في  
 بإطالعكم على التفاصيل الحقاً.  

 
سيتم نشر الجدول الخاص بندوة أولياء األمور للفصل الثاني على   .6

موقع المدرسة على اإلنترنت قريباً. سيساعدكم ذلك باإلطالع على  
وخطط المدرسة لهذا العام. تم نشر التسجيالت السابقة على   مبادرات

موقع المدرسة وذلك ضمن التبويب الُمسّمى بــ"المصادر الخاّصة  
بأولياء األمور". وبدالً عن ذلك، فبإمكانكم الضغط على الرابط التالي  

//:ay-for-aias.ae/memoshttps-2022-للوصول إليها: 
2023/ 

 
تتوفر جميع البيانات الخاّصة برؤية ومهمة المدرسة الجديدة كدليل للسنوات  

 العشر القادمة على موقع المدرسة على اإلنترنت.  
https://aias.ae/about-us/vision-mission/ 

 
 نشكر لكم دعمكم الُمستمر لسعينا في تمكين المتعلمين ليصبحوا مبتكرين.  

 
 أفضل التحيات،

 السيّدة جيسكا جريفن،
 مديرة المدرسة  
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Table 1: Learning Periods 

 الجدول رقم 1: الحصص الدراسيّة

 

Grade Levels 

 مستويات الصفوف

Number of 

Periods per Week 

 عدد الحصص لكل إسبوع

Timings – األوقات 

From 

 من

To 

 إلى 

Monday to 

Wednesday 

 اإلثنين لألربعاء 

Thursday 

 الخميس

KG  الروضة-  20 7:00 AM 12:30 PM 1:30 PM 

Grade 1 to 12 
من الصف األول للثاني 

 عشر
32 7:00 AM 2:20 PM 1:30 PM 

 

 

Table 2: Car lift Students Entry and Exit Gates 

 دخول الطلبة القادمين بواسطة سيارات من خارج المدرسة وبوابات الخروج: 2الجدول رقم 
 

 

ENTRY (Morning) 

 الدخول صباحا  

EXIT (Afternoon) 

 الخروج )بعد الظهر( 

From Monday to 

WEDNESDAY 

اإلثنين لألربعاء من   

EXIT (Afternoon) 

 الخروج )بعد الظهر( 

THURSDAYS only 

 أيام الخميس فقط 

Entry 

Gate 

بوابة 

 الدخول 

Entry Timings 

 أوقات الدخول 

Exit 

Gate 

بوابة 

 الخروج 

Exit Timings 

 أوقات الخروج

Exit 

Gate 

بوابة 

 الخروج 

Exit Timings 

 أوقات الخروج

From 

 من

To 

 إلى 

From 

 من

To 

 إلى 

From 

 من

To 

 إلى 

Boys 

Grades 4 to 

12 

األوالد: من 
الصف الرابع  
 للثاني عشر 

Gate 4 

البوابة 

4رقم   

7:00 am 7:30am 

Gate 4 

البوابة 

4رقم   

2:30 pm 3:00 pm 

Gate 4 

البوابة 

4رقم   

1:50 pm 2:20 pm 

Girls 

Grades 4 to 

12 

البنات: من 
الصف الرابع  
 للثاني عشر

Gate 7 

البوابة 

7رقم   

7:00 am 7:30am 

Gate 6 

البوابة 

6رقم   

2:30 pm 3:00 pm 

Gate 6 

البوابة 

6رقم   

1:50 pm 2:20 pm 

Grades 1 to 

3 

من الصف  
األول للصف  

 الثالث

Gate 3 

البوابة 

3رقم   

7:00 am 7:30 am 

Gate 5 

البوابة 

5رقم   

2:30 pm 3:00 pm 

Gate 5 

البوابة 

5رقم   

1: 50 pm 2:20 pm 

KG 

 قسم الروضة 

Gate 7 

البوابة 

7رقم   

7:00 am 7:30 am 

Gate 7 

البوابة 

7رقم   

12:30 pm 1:00 pm 

Gate 7 

البوابة 

7رقم   

12: 30 pm 1:00 pm 

 


