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Dear Parents, 

We extend our warmest greetings to all of you from AIAS Family. The Spring break 
has provided us vitality to come back fresh and ready to open third term with a smile.  
 
As initially informed, the school planned to observe online from 11th April 2021 
onwards. However, Hybrid classes now shall be opened once we obtain the 
clearance to open the school with the new health regulations just received from 
MOH. We shall inform you ahead of time. We thank you for your patience and 
understanding. 
 
In the observance for the Holy Month of Ramadan, the following school timing shall 
be implemented from 11th of April, Sunday until the Eid. Regular timings shall 
commence after the Eid holidays. The proposed timing is a consensus of the parents 
based on the survey released last March 2021. 
 
Please be guided by the timings below: 
 

 From To 

KG Pupils 10:30 1:10 

Grades 1 to 12 10:30 1:50 

  
30 minutes per period shall be allocated with 30 minutes break as well. There will be 
5 minutes interval every after period. The third term timetable is available in the link 
below: 

http://aias.ae/time-table/ 
 
We are happy to inform you that the large majority of our teachers, administrators and 
staff are already COVID vaccinated except those who are not eligible for it. As part of 
SPEA Health protocol, students aged 12 and above attending hybrid classes are 
required to present a negative COVID-19 test result not exceeding 72 hours from the 
date of the examination. Please be informed that the school will not be able to 
accommodate your child in school if there are no negative COVID-19 test results 
submitted. 
 
Furthermore, please do access our Parent and Student Handbook by clicking the link 
below as well as our E-Safety Policy handbook for your perusal. 
 
Parent and Students handbook:  http://aias.ae/aias-policies-procedures/ 
E-Safety Policy Handbook:  http://aias.ae/e-safety-policy-handbook/ 
  
Be healthy and stay safe! 
  
Kind Regards,  
Mrs. Jessica Griffin 
Principal 
 

http://aias.ae/time-table/
http://aias.ae/aias-policies-procedures/
http://aias.ae/e-safety-policy-handbook/


Third Term Welcome Memo 

 
 أهالً بكم مجدداً ببداية الفصل الدراسي الثالث! 

 
 2021 أبريل 8
 

 األعزاء، األمورأولياء 
 

 !بطاقة وإيجابية الحالي ، نحن مستعدين لنبدأ الفصلدائمآ   عودناكممثلما ! لكم منا أطيب التحيات
 
الهجين فور   التعلم، على أن نستكمل سيكون دوام الطالب عن بعد 2021 أبريل  15 إلى 11 من  إبالغكم مسبقا ، تم كما

. مسبق وقت فيم بالتواريخ سنبلغك. الصحة  وزارة قبل من  الجديدةمرفقة مع اللوائح  المدرسة لفتح تصريح  على حصولنا
 دعمكم لنا!  على نشكركم

 
 

على أن تعود األوقات   عيد الفطر كالتالي:  حتى أبريل 11 من المدرسة توقيت سيكون ، المبارك رمضانشهر  خالل
  إصداره تم الذياالستبيان رغبة أولياء األمور الموضحة ب على بناء   المذكور للتوقيت التوصلتم . العيد إجازة بعدالسابقة 

 . 2021 مارس في
 

 : أدناه باألوقات االسترشاد يرجى
 

 الصفوف  من إلى 

1:10 10:30 KG 

1:50 10:30 1-12 

 
ا دقيقة  30 مدتها استراحة مع  دقيقة 30 مدة كل حصة ستكون .  دقائق 5 الحصص مدتهبين فاصل  هناك سيكون. أيض 

 :أدناه الرابط في متاحللفصل الثالث  الزمني  الجدول
table-http://aias.ae/time/   

 
بعض  باستثناء COVIDتلقوا لقاح  قد لدينا والموظفين واإلداريين المعلمين من العظمى الغالبية أن إعالمكم يسعدنا
  أعمارهم تبلغ الذين الطالبعلى  ،الصحة والسالمة من الهيئة بروتوكول من كجزء. عليه  للحصول مؤهلينالغير  األفراد
ا 12   من  ساعة 72صالحيتها ال تتجاوز  سلبية COVID-19 اختبار نتيجة تقديم الهجينبالتعلم  الملتحقين فوق وما عام 

 . سلبية COVID-19 اختبارنتيجة  تقديم يتم لم  إذا طفلكاستقبال  من تتمكن لن  المدرسة أن العلم يرجى. الفحص تاريخ
 

 سياسة كتيب مع أدناه  الرابط على النقر خالل من والطالبأولياء األمور  دليل االطالع على   يرجى، ذلكباإلضافة إلى 
 .بنا الخاص اإللكترونية السالمة

 
 /  procedures-policies-http://aias.ae/aias: والطالب األمور أولياء دليل
 /  handbook-policy-safety-http://aias.ae/e: اإللكترونية السالمة سياسة كتيب

  
 ودمتم سالمين.

 
 مع تحيات، 

 مديرة المدرسة:
  السيدة جيسيكا جريفين
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