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 CirNo.45/AAAS/AY2021-2022/OCTOBER                                                   Date: 11th October 2021 

 

Dear Parents,  

Please note the DIY Project will be held on 14 th 

October 2021 (Thursday) in school for Face-to-Face 

learning students and on ZOOM for Distance 

learning students from KG – Grade 9. We request 

you to follow the projects as per your child(ren)’s 

grade level and provide all the required material for 

the project on that day.  

 

All students are required to participate, as the 

project weighs 20 marks. NO absents will be 

accepted, only in certain circumstances such 

sickness (provide with sick leave certificate 

approved from DOH) or any other emergencies. 

 

Please note the further points to be followed on 

Thursday 14th October 2021: 

• All students should wear school uniform 

(Grade 1-9)   

• All students will be dismissed at 12:00 pm  

• All students should bring the books for the 1st 

and 2nd period only (Grade 1-9) 

• No early leave will be accepted  

If you have any further questions or queries, please 

email the communication team at 

communication@alainamericanschool.ae or 

contact the school reception 03-7677000.  

 

 

Thank you  

Regards,  

AAAS Administration  

 

 

 أولياء األمور الكرام  

مية ) يمكنك كما تم اعالمكم سابقا سيكون موعد المشاريع االكادي

2021-10-14عملها بنفسك( يوم الخميس الموافق   

 لطالب "التعلم وجها لوجه " في المدرسة  وطالب

" التعلم عن بعد " عبر برنامج زووم من الصف الروضة األولى  

الى الصف التاسع . لذا يجب على جميع الطالب احضار المواد  

المطلوبة لعمل المشروع الخاص بهم حسب ما تم ارساله سابقا من  

الكالس دوجو( .  عبر )قبل معلمي الصفوف   

االشتراك وتنفيذ كما نود اعالمكم انه يجب على جميع الطالب 

درجة(   20المشاريع ) هوسيتم وضع عالمة لهذ ,نفسهمأالمشاريع ب  

تحسب ضمن المعدل النهائي لعالمات الطالب.وعليه ال يمكن  

 التغيب عن هذا العمل اال في الحاالت الطارئة او المرضية ) تقديم  

 عذر طبي معتمد ( . 

 ونرجو من الجميع االلتزام بما هو ادناه: 

2021-10-14ام بالزي المدرسي يوم الخميس الموافق االلتز  1  

الساعة 2021-10-14انصراف جميع الطالب يوم الخميس  2  

ظهرا. 12:00  

يجب على جميع الطالب احضار كتب الحصة االولى والثانية  3

فقط يوم الخميس  حيث ان باقي الحصص ستخصص لعمل  

 المشاريع . 

12:00ل الساعة لن يسمح الي طالب بمغادرة المدرسة قب 4  

 او تغير وسيلة المواصالت .

 نتمنى من الجميع االلتزام بما سبق لمصلحة طالبنا االعزاء . 

لمزيد من المعلومات واالستفسارات يمكنكم دائما التواصل معنا   

عبر ايميل المدرسة  

.communication@alainamericanschool.ae 

 ومن خالل االتصال الهاتفي على ارقام المدرسة  

03-7677000  

ادارة روضة ومدرسة العين األمريكية الخاصة     
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