
 

 
Studying the Demand and Absorptive Capacity of the  

Education Sector in the Emirate of Sharjah 

 

14 June 2022         Ref: 2022/142 

 

Dear Parents, 

Greetings from AIAS! 

 

We are pleased to inform you that the Sharjah 
Private Education Authority (SPEA) is in the process 
of conducting a study concerning the demand and 
absorptive capacity of the education sector in the 
Emirate of Sharjah. 
 
The study aims to collect and analyse available data 
and information from SPEA and other strategic 
partners including information concerning the 
identification of new areas of community 
development, increasing the number of housing 
units, occupancy, and capacity of housing and 
educational institutions. 
 
Accordingly, the data will be analysed in a scientific 
way that includes insights regarding the 
need/demand of new educational programs. 
 
The analysis, conclusions, and recommendations 
concerning education programs will be supported by 
the collected information and data as well as 
published research, recommendations, and 
suggestions with the aim of improving and enhancing 
the education system in the Emirate of Sharjah. 
 
The questionnaire focuses on collecting the 
preferences and views of parents concerning the 
education system in the Emirate of Sharjah. 
 
• We kindly request your cooperation with us to fill 

it out, noting that the questionnaire will be closed 
on 16 June 2022. 
 

• The survey is available in both languages Arabic 
and English. 
 

-Survey 
https://survey.zohopublic.com/zs/J8D7dS 
 
Thanks in advance 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

 أولياء األمور األعزاء،

 

 لكم منا أطيب التحيات! 

 

هيئة الشارقة للتعليم الخاص بصدد عمل دراسة لحجم الطلب إن 

والطاقة االستيعابية لقطاع التعليم في إمارة الشارقة لتحليل البيانات 

والمعلومات المتاحة يشمل ذلك المعلومات الخاصة بتحديد مناطق  

التنمية المجتمعية الجديدة، وزيادة عدد الوحدات السكنية، إشغال  

شغال وطاقات المؤسسات التعليمية. وبناء عليه وطاقات اإلسكان وإ

سيتم تحليل البيانات بطريقة علمية تشمل رؤى حول الحاجة /  

الطلب لبرامج تعليمية جديدة، سيتم دعم التحليل واالستنتاجات  

والتوصيات حول برامج التعليم من خالل المعلومات والبيانات التي 

م توصيات واقتراحات سيتم جمعها وكذلك األبحاث المنشورة وتقدي

 بهدف تحسين وتطوير منظومة التعليم بإمارة الشارقة. 

 

وعليه نرسل لكم استبيان يستهدف أولياء أمور الطلبة والطالبات 

حول  حضراتكماالستبيان على جمع تفضيالت ورؤى  ويركز

 منظومة التعليم في إمارة الشارقة 

 

علماً بأنه سيتم   االستبيان عبئتهوتلذا يرجى التعاون معنا  •

الستبيان متوفر باللغتين  )ا 2022يونيو  16ه ب إغالق

 ( العربية واالنجليزية

 االستبيان :  •

https://survey.zohopublic.com/zs/J8D7dS 

  

 

 نشكركم على حسن تعاونكم معنا 

 

 السيدة جيسيكا جريفين 

 مديرة المدرسة

https://survey.zohopublic.com/zs/J8D7dS
https://urldefense.com/v3/__https:/survey.zohopublic.com/zs/J8D7dS__;!!AwBn9Rs0C_0EwUAm!JfiFsgZSAWhv6CGmNBfl-BLiiBdUGfl25UcZRfRx6b0XBakKQ7dHKaGaf0nqZBqwGZRTmw$

