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W E L C O M E    M E M O 
AY 2022/2023 

Date: 25/08/2022         Ref: 2022/02 

Dear Parents,  
 
Greetings from AIAS family! We are very optimistic 
that you had an enjoyable and restful summer. We 
are happy to welcome you to AIAS, the school of 
happiness, Where Children Love to Learn. We have 
created new initiatives based on them. This year, we 
shall commit ourselves to: 
 

❑ Enhance learning outcomes through our 
improved curriculum, foundational skills 
program, and literacy –based teaching 
strategies in the context of school’s vision 
and mission; 

❑ Strengthen the alignment of curriculum, 
instruction and assessment to meet the first-
rate education and the national agenda 
requirements;  

❑ Improve our parent communication system 
further, and  

❑ Promote happiness to maximize the 
students’ wellbeing  

 
We have identified new initiatives and created the 
implementation guidelines and policies to meet these 
goals. These initiatives include the implementation of 
AP program in the high school section from grades 
10 to 12. We are continuously preparing our teachers 
and staff for these initiatives.  
 
Likewise, we will launch our revised school values 
and policies based on the guidelines of SPEA and 
our accreditor. You will be properly informed of these. 
For September, we shall start with the value of the 
month “My Wellbeing”.  
 
Our staff will guide you in different academic and 
administrative operations in school. If in case you 
have some concerns, they will definitely be happy to 
address them with a proper appointment which you 
can book through the reception.  Please click here to 
access our staff contact details which are available in 
our school website.  
 
Also, we invite you to go through our school policies 
to know our school more. Click here to access our 
polices.  
 
School Timings 
 
Classes from 29 August to 1 September (Week 1) 
shall be from 7:00 AM to 11:00 AM (4 hours) in all 
levels for the student induction. Regular school timing 
for students shall be observed from 5th September 
onwards as shown in table 1 in the last page of this 
memo. 

 ور األعزاء،أولياء األم  

 . حيات أطيب الت  منا لكم 

رحيب بكم في  الت  يسعدنا . وقضيتم إجازة صيفية ممتعةأن تكونوا قد  نأمل 

 مدرستنا، مدرسة السعادة، حيث يحب األطفال أن يتعلموا.  

 :  خالل هذا العام الد راسي   بها  وسنلتزم جديدة  مبادرات وضعقمنا ب

برنامج  من خالل  طوردعم وتعزيز نواتج التعل م عبر منهجنا الم   ❑

القراءة والكتابة والقائمة على  في أسيسي ة المهارات الت  تطوير 

  وسياسة المدرسة عل م ضمن سياق رؤية إستراتيجيات الت  

 ة. ربوي  الت  

للوصول إلى  قييم عليم والت  تعزيز المواءمة بين المناهج والت  تقوية و ❑

   .األجندة الوطنية أعلى مستوى من الت عليم وأيًضا تلبية متطلبات

 

 واصل مع أولياء األمور بشكٍل أفضل.  نظام الت  تحسين  ❑

 

 . البعادة لتحقيق أقصى قدر من رفاهية الط  تعزيز الس   ❑

 

 

لتحقيق هذه   وفير إرشادات وسياساتت وبتحديد مبادرات جديدة قمنا 

من   انويفي قسم الث   AP. تتضمن هذه المبادرات تطبيق برنامج األهداف

نحن نعمل باستمرار على إعداد المعلمين  اني عشر. ف العاشر حتى الث  الص  

 . هذه المبادرات ع م للتعاملوالموظفين 

عد لة تطبيقوبالمثل، سنقوم ب وذلك إعتماداً على   قيم وسياسات مدرستنا الم 

. سيتم إعالمكم  والجهة المعتمدة لديناارقة للتعليم الخاص إرشادات هيئة الش  

 .   رفاهيتي" هر " سبتمبر، ستكون قيمة الش  سبة لشهر بها. بالن  

 

سيرشدك طاقم العمل لدينا في مختلف العمليات األكاديمية واإلدارية في  

معالجتها  . وفي حال وجود أي مخاوف، سيكون من دواعي سرورنا المدرسة

ستقبال في  اال من خالل مكتب حجزه  ميمكنكموعد مناسب  من خالل تحديد 

تصال بكوادرنا  اال للحصول على جميع تفاصيل  هناغط جاء الض  مدرستنا. الر  

 .  موقع المدرسة المتوفرة على

  لمعرفةالع على سياسات مدرستنا  ط  اال ندعوكم إلىوباإلضافة إلى ذلك، 

للوصول إلى صفحة    هناغط جاء الض  المزيد عن المعلومات حولها. الر  

تالس    بعة في المدرسة. ياسات الم 

 أوقات المدرسة 

ن  م سبتمبر،سيكون  1إلى أغسطس  29من بالنسبة لألسبوع األول الواقع 

  المراحلابعة صباحاً وحتى الحادية عشرة صباحاً )أربع ساعات( لجميع الس  

  وام  بالد    الطالبلتزام ا  مدى تم متابعةللطلبة. ست عريفيضمن األسبوع الت  

في   1كما هو موض ح في الجدول رقم  ،وهكذا سبتمبر 5من   ابتداءً ظامي  الن  

 .  الت عميمالصفحة األخيرة من هذا 

https://aias.ae/?p=28485
https://aias.ae/?p=28485
https://aias.ae/?p=21361
https://aias.ae/aias-staff-emails/
https://aias.ae/aias-staff-emails/
https://aias.ae/aias-policies-procedures/
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Car-lift Students Entry and Exit Gates 
 
We would like to inform you about the gate timings in 
the morning and in the afternoon for carlift students. 
Details is in table 2 found in the last page. 
 
For safety and security reasons of all the students 
and staff in AIAS, we will not permit parents to enter 
beyond those gates. If you wish to speak with any of 
the staff, you can book an appointment in the 
reception area, and we will accommodate your 
needs. 

 
Also be reminded that the GATES for carlift students 
will be opened at 2:40 PM from Monday to 
Wednesday. It is opened at 1:40 pm on Thursdays. If 
your child is being collected regularly late from 
school, then we recommend that your child takes the 
bus.  

 
Health Safety 
 
Face masks will remain in grades 1 to 12 while in the 
school building. We will once again require every 
student to bring their safety kit which includes extra 
facemasks and a bottle of hand sanitizer for their 
personal use. 
 
Age 12 and above are required to submit a negative 
PCR test results with 96 hours validity as a hard copy 
to be checked and collected by the duty staff on the 
gate.  
 
We also require compliance of the “stay home if you 
are not feeling well” policy for those who have any 
symptoms related to COVID-19. Moreover, the 
school will reinforce a negative PCR test upon 
presenting with COVID-19 symptoms. 
 
Student Discipline 
 
Please be aware that we aim for our children to be 
respected, honored, disciplined citizens in our 
society. We must instill discipline in our students from 
day one.  Therefore, during the induction week, 
students will be introduced to school rules and 
expectations.  The teachers continue to do this with 
the ‘Welcome back to school’ pack they will receive. 
However, our student discipline procedure has been 
enforced and staff and students alike will have a full 
orientation on this. The full details of our AIAS 
Student behavior Policy will be available in the school 
website for your perusal this month of September.   
 
Bus Rules and Safety: 
 
Also in the orientation, we will reinforce the school 
bus rules and my expectations of students. Students 
are NOT allowed to disturb drivers on the bus or 
misbehave. Students must NOT bother other 
students on the bus and must follow the rules 
enforced by the assigned nanny. Otherwise, 

 .  (كارليفتال)سيارات ب لبة القادمين الط   وخروج دخول 

د إعالمكم بتوقيت البوابات صباحاً وظهراً وذلك بالنسبة للطلبة القادمين   نو 

خر  آالموجود في   2طالع على الجدول رقم اال كارليفت(. رجاءً الارات )سيب

 .  الت عميمصفحة من هذا 

سة اإلتقان  والكوادر في مدر بالس المة واألمن لجميع الط الب تتعلقألسباب 

ة،   داخل المدرسة فقط من  اء األمور يدخول أول ل لن نسمحاألمريكية الخاص 

التحدث مع أي موظف من كوادرنا،  بفي حال رغبتكم  و .البوابات الخارجية 

 .  وسوف نلبي احتياجاتكمستقبال، اال حجز موعد في مكتب  يمكنكم

 

نتباه إلى أن موعد فتح البوابات للطلبة القادمين بواسطة سيارات  االجاء الر  

انية وأربعين ظهراً من يوم اإلثنين إلى  اعة الث  في تمام الس   )الكارلفت(

اعة  األربعاء. أما بالنسبة أليام الخميس، فسيتم فتح البوابات في تمام الس  

تأخر بشكٍل  بوقٍت م أبنائكمصطحاب  ا في حال و ،الواحدة واألربعين ظهراً 

 المدرسة.    لحافلة أبنائكمنضمام امنتظم من المدرسة، فإننا ننصح ب 

ة والس    المة الصح 

أثناء  اني عشر ل وحتى الث  ف األو  لتزام بأقنعة الوجه من الص  اال  ستمرسي

مجموعة أدوات   أبنائكمالتأك د من إحضار  فرجاءً المدرسة.  الت واجد في

المة الخاصة بهم والتي تتضمن أقنعة وجه إضافية ومعق م لليدين  الس  

 خصي.  ستخدامهم الش  ال

عشرة سنة وما فوق، فمن   اثناالللطلبة الذين يبلغ عمرهم   أما بالنسبة

ساعة على أن   96ساري المفعول لـ ختبار مسحة سلبي االضروري تسليم  

ختبار ورقي ة وذلك للتأكد منها وجمعها بواسطة كوادرنا على  اال تكون نتيجة 

"تصريح مرور أخضر" فال داعي للمسحة في    أبنائكمالبوابات. إذا كان لدى 

 هذه الحالة.  

نطالب أيًضا باالمتثال لسياسة "البقاء في المنزل إذا لم تكن على ما يرام"  

. عالوة على ذلك  COVID-19ألولئك الذين لديهم أي أعراض مرتبطة بـ 

 COVID-19السلبي عند ظهور أعراض  PCR، ستعزز المدرسة اختبار 

 بة ل  نضباط الط  ا

ة الت  إن هدفنا في مدرسة اإلتقان األمريكية  الب  الط  أكد من أن جميع  الخاص 

ي علينا أن نزرع  ينبغد رون ومنضبطون في مجتمعنا. لذا محترمون ومق

ل وسيتم ذلك ضمن  من اليوم األو   بتداء طالبنا ا  لدىنضباط  مفهوم اال

  بقوانين المدرسة وتوقعاتها منهم. لبة عريفي، فسيتم تعريف الط  األسبوع الت  

لمدرسة  "ن رح ب بعودتكم ل  مصطلحستخدام سيستمر المعلمون بالقيام بذلك با

لبة وكادر الموظفين  ى الط  طلبة وسيتلقلل نضباط رض إجراءات ا. تم فم جدداً" 

  لسلوك تفاصيل سياسة ا ستكونجلسة تعريفية شاملة وكاملة حول ذلك.  

طالعكم على موقع  قان األمريكية الخاص ة متاحة ال تالبي ة في مدرسة اإلالط  

 المدرسة في شهر سبتمبر. 

 المة والس    الحافلةقوانين 

المدرسي ة   الحافالتضمن الجلسة التعريفية، سنقوم بإعادة تعزيز قوانين 

أو القيام  الحافلة  فيائقين  للطالب إزعاج الس   لن ي سمحوتوقعاتنا من الطلبة. 

في  خرين ال الب ط  الإزعاج  عدم  عليهميجب كما  ئق بأي تصرف غير ال

مة من ق بل اوعليهم   الحافلة لز  . وفي  المسؤولة عنهممربية التباع القوانين الم 

ض الط   الب المخالف للحرمان من حال مخالفة هذه القوانين، فمن الممكن تعر 

  سياسة طالع على االجاء  لفصل دراسي أو لسنة دراسية. الر    الحافلةستخدام ا

 لوك الخاصة بالمدرسة والمتاحة على موقع المدرسة أيضاً.  الس  
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students may be suspended or terminated from the 
bus for the term or year. Please refer to the AIAS 
Behavior Policy in the school’s website.  
 
We request all parents of the bus riders to bring their 
children to school on their first day. Bus services will 
start to effect in the afternoon of the same day. If you 
have some questions and clarifications, you may 
contact our transport coordinator through this 
number: 
 
Mr. Umar Zaib 
Transport Coordinator 
0556896596 
 
School Calendar 
 
The school calendar is available on the school 
website. We indicated important dates to remember 
so you can join us on those events.  
 
Once again, we highly recommend that you find time 
to read the policies in our school websites.  
 
For the first week, NO TABLETS / LAPTOPS are 
allowed for the meantime in the school. We will 
inform you in our future correspondence when to 
bring them and the policies regarding this. The 
school has the right to confiscate any gadgets 
brought without our permission so every student can 
focus at interacting with their classmates and 
teachers face to face. 
 
We are sure that it’s going to be an amazing and 
wonderful academic year consolidating our 
partnership further. 
 
We wish you all prosperity and health! 
 
Kind regards, 
 
Ms. Jessica Griffin 
School Principal 
 

من    التفضلة ، رجاءً ي المدرس الحافالتيستخدمون  نبالنسبة للطالب الذي

لبإحضارهم إلى المدرسة فقط   األمور الكرام أولياء   وام،من الد   اليوم األو 

وام. في  اليوم األول من الد    نفس ا فيظهرً  بالحافلةقل سيتم تفعيل خدمة الن   و

ستفسارات أو طلب توضيحات معينة، بإمكانكم التواصل مع  احال وجود أي 

 منس ق المواصالت عبر الرقم التالي: 

نس ق المواصالت  –السيد ع مر زياب   م 

0556896596 
 
 
 

   راسي  قويم الد  الت  

المتاح على موقع المدرسة. قمنا    راسي  طالع على التقويم الد  بإمكانكم اال 

ة لتذكيركم بها  لفعاليات بإضافة تواريخ   إليهانضمام اال  حتى تتمكنوا منمهم 

 في حال رغبتكم.  

 قع مدرستنا. اسات الخاصة بنا والمتاحة على مويقراءة الس  نوصي بشدة على 

إحضار أي ألواح رقمية أو أجهزة  ب لن ي سمحسبوع األول، لأل بالنسبة 

ً كمبيوتر شخصية إلى المدرسة. سنقوم بإعالمكم   بموعد إحضارها  قريبا

ياسات المتعلقة بذلك أيضاً. إن للمدرسة الحق بمصادرة أي أجهزة  وبالس  

إلكترونية تم إحضارها للمدرسة بدون الحصول على إذٍن مسبق. وذلك لكي  

فوف ومع المعلمين وجهاً  ضمن الص  فاعل  لبة على الت  نضمن تركيز الط  

 لوجه. 

َرة، وبأن تكون داعمةً  نأمل بأن تكون هذه الس   ثْم  نة األكاديمية سنةً رائعة َوم 

 لشراكتنا المستقبلية. 

 خاء حة والر  نتمن ى لكم دوام الص  

 منيات،أطيب الت  

 جيسيكا غريفن 

 مديرة المدرسة 
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Table 1: Learning Periods 

: الحصص الدراسيّة1الجدول رقم   

 

Grade Levels 

 المراحل الدّراسيّة 

Number of 

Periods per Week 

سبوعاعدد الحصص لكل    

Timings - األوقات 

From 

 من

To 

 إلى 

Monday to 

Wednesday 

 اإلثنين لألربعاء 

Thursday 

 الخميس

KG  الروضة-  20 7:00 AM 12:30 PM 1:30 PM 

Grade 1 to 12 
ف األول للثاني  من الص  

 عشر 

32 7:00 AM 2:20 PM 1:30 PM 

 

 

Table 2: Carlift Students Entry and Exit Gates 

 )الكارليفت( الطلبة القادمين بواسطة سيارات   وخروج دخول: 2الجدول رقم 

 

 

ENTRY (Morning) 

 الدخول صباحا  

EXIT (Afternoon) 

الظهر( الخروج )بعد   

From Monday to 

WEDNESDAY 

 من اإلثنين لألربعاء 

EXIT (Afternoon) 

 الخروج )بعد الظهر( 

THURSDAYS only 

 أيام الخميس فقط 

Entry 

Gate 

بوابة 

 الدخول 

Entry Timings 

 أوقات الدخول 

Exit 

Gate 

بوابة 

 الخروج 

Exit Timings 

 أوقات الخروج

Exit 

Gate 

بوابة 

 الخروج 

Exit Timings 

 أوقات الخروج

From 

 من

To 

 إلى 

From 

 من

To 

 إلى 

From 

 من

To 

 إلى 

Boys 

Grades 4 to 

12 

األوالد: من 
الصف الرابع  
 للثاني عشر 

Gate 4 

البوابة 

4رقم   

7:00 am 7:30am 

Gate 4 

البوابة 

4رقم   

2:30 pm 3:00 pm 

Gate 4 

البوابة 

4رقم   

1:50 pm 2:20 pm 

Girls 

Grades 4 to 

12 

البنات: من 
الصف الرابع  
 للثاني عشر

Gate 7 

البوابة 

7رقم   

7:00 am 7:30am 

Gate 6 

البوابة 

6رقم   

2:30 pm 3:00 pm 

Gate 6 

البوابة 

6رقم   

1:50 pm 2:20 pm 

Grades 1 to 

3 

من الصف  
األول للصف  

 الثالث

Gate 3 

البوابة 

3رقم   

7:00 am 7:30 am 

Gate 5 

البوابة 

5رقم   

2:30 pm 3:00 pm 

Gate 5 

البوابة 

5رقم   

1: 50 pm 2:20 pm 

KG 

 قسم الروضة 

Gate 7 

البوابة 

7رقم   

7:00 am 7:30 am 

Gate 7 

البوابة 

7رقم   

12:30 pm 1:00 pm 

Gate 7 

البوابة 

7رقم   

12: 30 pm 1:00 pm 

 

 

 

 


