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Dear Parents, 
 

Greetings from AIAS family! 
 
 
Kindly be noted that the school has approved 
allowing the students to get their phones on the 
trip’s day to EXPO 2020. 
 
However, by receiving this letter, parents are 
held responsible for any misusage of the 
students for their gadgets, and the school is 
allowed to interfere and take the phones if any 
misbehavior occurs. Phones will be used for 
contact purposes only. 

 
onally, please note the following:Additi 

1) Students who are 18 and above must do a 
PCR test with 72 hours validation from 
Alhosn App. 

2) Students must hold a copy of their 
Emirates ID in their phones. 

3) Parents must pick their students up on the 
day of the trip from the school from 3:00-
4:00 PM depending on the traffic. 

4) Attendance is a must and will be graded. 
 
We are so excited for this day! 

 
Best Regards 
AIAS Management  

 األعزاء، أولياء األمور
 

 ! لكم منا أطيب التحيات 
 
 

 للطالب السماح على وافقت المدرسة أن مالحظة يرجى
 EXPO  إلى الرحلة يوم في هواتفهم على  بإحضار
2020 . 

 
أولياء   يتحمل ، الرسالة هذه تلقي خالل من  ، ذلك ومع

 للطالب استخدام سوء أي عن الكاملة المسؤولية األمور
  في الهواتف ومصادرة بالتدخل للمدرسة ويُسمح ألجهزتهم،

  الهواتف استخدام سيتم. خاطئ سلوك سوء أي حدوث حالة
 .فقط االتصال ألغراض

 
 : يلي   ما مالحظة يرجى   ، ذلك إلى باإلضافة

  وما  عاًما  18 أعمارهم تبلغ الذين الطالب على يجب( 1
على  ساعة 72 مدة صالحية مع PCR اختبار إجراء فوق

 تطبيق الحصن. 
 الهوية بطاقة من بنسخة االحتفاظ الطالب على يجب( 2

 . هواتفهم في اإلماراتية
  يوم في أطفالهم اصطحاب أولياء األمور على يجب( 3

  حسب  مساءً  4:00 إلى 3:00 من المدرسة من الرحلة
 . االزدحام

 . إلزامي الحضور( 4
 

 !اليوم لهذا جدا متحمسون نحن
 

 مع تحيات،
 إدارة مدرسة اإلتقان األمريكية 

 
 


