
STUDENT ATTENDANCE AND PUNCTUALITY 
 
6 September 2021         Ref: 2021/10 

 
Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS Family.  
 
We could not emphasize more enough how important is 
attendance and punctuality to student achievement. As 
such,  we are writing to remind you of the school policy 
for your perusal. This policy shall be implemented from 
12th of September 2021. 
 

1. Student attendance is recorded daily based on 
your child’s mode of delivery. If you are 
expected to be in school but opted to do online 
without written permission and approval, you 
will be marked as absent. 
 
If online is inevitable, write a letter of excuse to 
the supervisor and wait for the permission so 
your child will be marked as present instead. 
 

2. Students who obtained no lateness and 
absences during the academic term will receive  
“Perfect Attendance” certificates from the 
section and educational supervisors.  
 

3. Students who come later than 7:30 am are 
considered late. Repeated lateness is 
penalized as per the school discipline policy. 
 

4. Students who obtained 20 consecutive or 25 
non-consecutive absences for no or acceptable 
reason during the school year will be removed 
from the school list upon approval from SPEA. 
The acceptable reason shall be based on 
Article 48, page 27 of the Bilo of Federal Law 
for Private Education. 

 
Thank you and we wish you and your children a happy 
and safe academic year. 
 
Regards, 
AIAS Management  

 األعزاء، أولياء األمور
 

 لكم منا أطيب التحيات!! 
 

  وااللتزامللمدرسة  الحضور أهمية حضراتكمنود أن نؤكد على 
مرفق   ،وعليه. لمساعدة الطالب على التطور واإلنجاز بالمواعيد

 سبتمبر 12 من اعتباًرا بتطبيقهاالتي سنبدأ  المدرسة  سياسةأدناه 
2021 . 

 
على نموذج التعلم  بناءً  يوميًا الطالب حضور تسجيل يتم. 1
بحال تغيير تعلم الطالب من الحضوري للتعلم عن بعد . لملتحقين بها

 احتساب الطالب غياب. فسيتم ،خطية من اإلدارة وموافقة إذن دون
 

 الرجاء االلتزام بكتابة سبب إبقاء الطالب بالمنزل ليدرس عن بعد
وإرساله للمشرف حتى يتم دراسة الوضع واحتساب   بهذا اليوم
 حضوره.

 
  سيحصل الدراسي الفصل يب خالللم يتأخر أو يغ أي طالب. 2

 .التربويين  المشرفين من" المثالي  الحضور"  ةشهاد على
 
  وسيتم متأخر يعتبر صباًحا  7:30  الساعة بعدأي طالب يأتي . 3

 . المدرسية االنضباط لسياسة وفقًا المتكرر التأخير معاقبة
 
ً   25 أو متتالي غياب 20  على حصلوا الذين الطالب. 4  غير غيابا

  قائمة من حذفهم سيتم الدراسي  العام خالل مقبول سبب بدون متتالي
 المادة إلى المقبول السبب يستند أن يجب. بعد موافقة الهيئة الطالب

 . الخاص للتعليم االتحادي القانون من 27 الصفحة  ، 48
 

 نشكركم على تعاونكم معنا آملين قضائكم لعام دراسي متميز وآمن!
 

 مع تحيات، 
 

 مديرة المدرسة
 السيدة جيسيكا جريفين 

 


