
 

THIRD TERM SCHOOL RE-OPENING ANNOUNCEMENT 

5 APRIL 2022              Ref: 2022/123 
        

Dear Parents, 
 
We wish you a blessed RAMADAN 
KAREEM. 
 
We are reaching out to give you few 
reminders prior to the school re-opening 
on the 11th of April 2022. 
 
1. Physical attendance is mandatory 

except those who have pre -existing 
medical conditions or is living with 
family members who are immuno-
compromised. These categories of 
students are shifted online until the end 
of term 3. Supervisors will send 
confirmation via email or class dojo. 

 
2. Students may be allowed to do online if 

declared as CLOSE CONTACT with a 
COVID-19 positive case. You may 
send request through Class Dojo or 
email to your child supervisor and 
expect to receive a reply with a letter of 
confirmation by email or through class 
dojo, 

 
3. To join physically on the 11th of April, 

age 12 and above are required to 
submit a negative PCR test results with 
72 hours validity not later than 10th of 
April to your child’s supervisor. Failure 
to do so will make your child marked as 
absent. 

 
4. If your child is sick, we would highly 

recommend for them to stay at home. It 
is not recommended to attend classes, 
but we could approve through your 
child’s respective supervisor for a 
maximum of 1 day only. Any extension 
would require you to submit a medical 
report so we can continue otherwise, 
your child will be marked as absent and 
will not be accommodated remotely. 

 
5. No remote learning be allowed except 

condition mentioned in point 1 and 4. 

األعزاء، األمور أولياء  
 

.كريم رمضان  
 

 افتتاح إعادة قبل المهمة النقاط ببعض حضراتكم تذكير نود
. 2022 أبريل 11 في المدرسة  

 
  الطالب لجميع إلزامي لوجه وجها   الحضوري التعليم. 1

 يعيشون أو مسبقة مرضية حاالت  من يعانون الذين باستثناء
  سيتم. المناعة ضعف من يعانون الذين أسرتهم  أفراد مع

  الفصل نهاية حتى بعد عن للتعليم الطالب هؤالء تحويل
  البريد عبر التأكيد القسم  مشرفو سيرسل. 3 الدراسي 

. كالسدوجو أو اإللكتروني  
 

  بحال بعد عن للتعلم باالنضمام للطالب يُسمح قد . 2
  خالل من لذلك طلب إرسال يمكنكم. إيجابية لحالة مخالطتهم

  مشرف إلى إلكتروني بريد إرسال أو كالسدوجو تطبيق
 اإللكتروني البريد عبر تأكيد برسالة عليكم الرد وسيتم طفلك

،  كالسدوجو خالل من أو  
 

  على يجب ، للمدرسة أبريل 11 في حضوريا   لالنضمام. 3
ا 12 البالغين الطالب   سلبية اختبار نتائج تسليم فوق وما عام 

  إلى  أبريل 10  أقصاه موعد  في  ساعة 72 صالحية مع
  الحتساب سيؤدي بذلك  القيام عدم . المعني القسم مشرف
".غائب"  الطالب  

 
ا طفلك كان إذا. 4   ال. المنزل في البقاء  عليه  ، مريض 

  الموافقة يمكننا ولكن الدراسية الحصص  بحضور يوصى
  واحد يوم أقصاها  لمدة القسم   مشرف خالل من ذلك على
 من نتمكن حتى طبي تقرير تقديم تمديد أي يتطلب. فقط

  غائب الطالب سيحتسب  بذلك االلتزام  عدم. الحالة متابعة
.بُعد عن بالتعلم قبوله يتم ولن  

 
  باستثناء بعد عن بالتعلم بااللتحاق للطالب يُسمح ال. 5

  لهذه تطبيقنا سيعمل. 4  و 1 النقطة في المذكورة الحالة 
 االنتقال  عملية في  أفضل بشكل الطالب إعداد  على السياسة
. الحضوري للتعلم  

  
 تحتوي والتي المدرسة  إلى السالمة عدة  إحضار يجب. 6

لالستخدام   لليدين ومعقم للوجه إضافية كمامات على
  ارتداء الضروري  من ليس أنه  من الرغم على .  الشخصي

 ارتدائها الطالب على ، المفتوحة األماكن  في الوجه كمامة
. المدرسة  مبنى في مكان أي  وفي الفصل في  

 
  19-بكوفيد إيجابي ا مصاب شخص أي  على يتعين. 7

ا  ونتيجة العزل إنهاء شهادة يقدم أن مارس 28 من اعتبار 
. للمدرسة االنضمام  إعادة قبل سلبية اختبار  

 



 

Our strict reinforcement of this policy 
will prepare the students better in the 
transition. We believe that the support 
to learning happens authentically when 
they are in school grounds. 

 
6. Safety kits must be brought to school 

containing extra face mask and hand 
sanitizer for their personal use. 
Although it is not required to wear face 
mask in open spaces, they will still be 
required to use it in the classroom and 
in any places in the school building. 

 
7. Anyone who turned positive anytime 

from 28th of March are required to 
submit a completion of isolation 
certificate and a negative PCR test 
result before we are re-joining. 

 
 
The time table is updated in the school 
website. You may click the link here. 
 
Time table: https://aias.ae/time-table/ 
 
As a reminder, please refer to the timings 
as follows: 
 
Gates in the Morning 8:20 AM - 8:35 AM 

Bus leaves in the 
afternoon at 

1:20 PM 

Car user’s gates will 
be opened within 

1:25 PM – 1:40 PM 

 
Gates in the morning will be opened from 8:20 
AM to 8:35 AM. Students coming after 8:35 
AM are required to use Gate 1. We require our 
students to come on time for their lessons and 
we strictly request our car user parents to take 
their children from school on time not later 
than 1:40 PM. 

 
Enjoy the rest of the days of the SPRING 
BREAK and we shall see your lovely 
children soon. 
 
Best regards, 
 
Ms. Jessica Griffin. 
Principal 
 

 يمكنكم. المدرسة موقع  في الزمني الجدول تحديث سيتم
.هنا الرابط على  الضغط  

 
  /https://aias.ae/time-tableالجدول  الزمني: 

 
: التالي  النحو على  المواعيد إلى  الرجوع يرجى ، للتذكير  

 
 
 

صباحا     الصباح بوابات  8:20-8:35   

مساءا     انصراف الحافالت بالمساء    1:20

مساءا    فتح بوابات االنصراف    1:25-1:40
 لمستخدمي السيارات 

 
 

ا 8:20  الساعة من الصباح في البوابات تفتح   حتى صباح 
ا 8:35   8:35  الساعة بعد القادمين الطالب على. صباح 
ا   في الحضور الجميع على  يجب. 1 البوابة استخدام صباح 
  مستخدمي أمور أولياء وعلى  لدروسهم  المحدد الوقت

  ال موعد في المدرسة  من أطفالهم اصطحاب السيارات
.مساء   1:40 الساعة يتجاوز  

 
  الربيع،  عطلة  أيام ببقية استمتعوا

! قريبا   نراكم  
 

التحيات،  أطيب مع  
 

.جريفين جيسيكا السيدة  
 المدرسة  مديرة

 

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

