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CirNo.40/AAAS/AY2021-2022/SEPTEMBER                                         Date: 30thSeptember 2021 

 

Dear Parents,  
 
This letter is issued to inform you regarding the updates for PCR testing for vaccinated and 

unvaccinated students as per the ADEK. Please find below the details:  

 

Age Group 4-11 years 4-11 years 

COVID-19 Vaccination Status Vaccinated Not Vaccinated 

PCR Test Once in a month  Once in a month 

Reminder  28th of every month  28th of every month 

 

 

Age Group 12- 15 years  

COVID-19 
Vaccination Status 

Fully - Vaccinated 
Vaccinated  

2nd Dose 28 days 
not completed 

Vaccinated 1st 
Dose ONLY 

Not 
Vaccinated 

Exempted 

PCR Test Once in a month  1 week  

Reminder  28th of every month  Every 6th Day of the week (Friday)  

 

Please note the above mentioned will be effective starting from tomorrow 1st October 2021.  

 

If you have any further questions or queries, please email the communication team on 

communication@alainamericanschool.ae or contact the school reception.  

 

Thank you  

Regards,  

AAAS Administration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:communication@alainamericanschool.ae


 
  

 

Tel.: + 971 3 7677000    |    P.O.Box: 100774  Al Ain – UAE     |     info@alainamericanschool.ae       |      www.americanschoolalain.com 

AL AIN AMERICAN PRIVATE SCHOOL       ةـيـكـريـن األمـيـعـة الـدرسـة ومــروض         

 

 

  أولياء األمور الكرام

  

 تحية طيبة وبعد,,,,, 

سيتم اتباع االجراءات المذكورة في الجدول ادناه لدخول الطالب  2021سبتمبر 30بناًء على تعليمات دائرة التعليم والمعرفة واعتبارا من اليوم الخميس الموافق 

 لمبنى المدرسة: 

 

 11 – 4 سنوات    الفئة العمرية

   ( )جرعتينمطعم بشكل كامل   19التطعيم الخاص بكوفيد 
غير مطعم او غير مطعم بشكل كامل )جرعة 

 واحدة( 

يوم 30فحص كل  مواعيد الفحص يوم 30فحص كل    

  مواعيد التذكير للفحص
29او  28سيتم طلب الفحص في اليوم   

  
29او  28سيتم طلب الفحص في اليوم   

  

         

 15 – 12 سنة   العمريةالفئة 

 مطعم بشكل كامل  19التطعيم الخاص بكوفيد 
الحاصلين على اعفاء من  

  التطعيم
مطعم جرعتين ولم 

  يوما 28يتم 

غير مطعم 
كامل بشكل 

)جرعة 
 واحدة( 

غير 
 مطعم 

يوم 30فحص كل  مواعيد الفحص  
 يسمح له بدخول المدرسة مع فحص دوري كل

ايام  7  

  

  التذكير للفحصمواعيد 
سيتم طلب الفحص في اليوم 

29او  28  
  

                  سيتم طلب الفحص في اليوم السادس

  

  

  لمزيد من المعلومات او االستفسارات يمكنكم التواصل معنا عبر هواتف المدرسة او عبر االيميل ادناه. 

  communication@alainamericanschool.ae 

  

  

  

  نشكر لكم تعاونكم معنا 

 دمتم سالمين 

 

      ادارة روضة ومدرسة العين األمريكية 
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