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Dear Parents, 

 

We wish you and family had a restful and safe 

winter holiday.  

 

Al Ain American Private School family is excited to 

welcome the students back to school on Monday 

3rd January 2022. Please note as per the ADEK 

announcement the school will be working on 

Distance Learning mode for two weeks (3rd 

January 2022 – 16th January 2022) until further 

notice.  

 

Please note the following points below:  

• School Timings (Monday – Friday): 

KG - 7:45 am – 11:30 am  

Grade 1-9 - 7:45 am – 12:15 pm 

• Attendance/Registration 7:45 am – 8:00 

am, no student will be allowed to join the 

class after the 8:05 am.  

• Follow the Distance Learning policy  

• Timetables shared are applicable for the 

two weeks only  

• Zoom IDs are on the school website 

• Daily Q&A Zoom session for parents 1:00 

pm – 1:30 pm  
 

If you have any questions or concerns please 

contact the school reception 03-767700 or email 

communication@alainamericanschool.ae 

 

Thank you 

Regards, 

AAAS Administration  

 

, ولياء األمور الكرامأ  

 

كم. قضاء عطلة مريحة و آمنة برفقة عائلتب عتم تأنكم استمنتمنى   

يسر أسرة مدرسة و روضة العين األمريكية الخاصة أن ترحب بعودة 

2022 يناير لعام  3طالبنا األعزاء يوم االثنين الموافق   

ستعمل  لتعليم و المعرفةيرجى لفت انتباهكم أنه وفقا لتعليمات دائرة ا

يناير لعام  3المدرسة بنظام التعليم عن بعد لمدة اسبوعين ابتداء من )

( 2022يناير لعام  16وحتى  2022  

 

: يرجى مراعاة النقاط التالية   

االثتين و حتى الجمعة   من للطالبأوقات الدوام *  

صباحا و حتى الساعة   7:45ابتداء من الساعة طالب الروضة 

.ظهرا 30:11  

ابتداء من الساعة  الطالب من الصف األول و حتى الصف التاسع 

ظهرا . 12:15صباحا و حتى الساعة  7:45   

و حتى   457:يتوجب على الطالب تسجيل الدخول ابتداء من الساعة *

االنضمام للحصة بعد  صباحا و ال يسمح ألي طالب  8:00الساعة 

أن عدم االنضمام للحصة األولى  مع التنويه  .  صباحا :058الساعة 

.  سيتعبر غياب   

.يرجى مراعاة القواعد واتباع  سلوكيات التعلم عن بعد   * 

خالل اسبوعي    سيتم اتباعهارسال جداول الحصص و التي إسيتم *

. التعلم عن بعد فقط  

التعريف الخاص بتطبيق الزوم للصفوف   يمكنكم الحصول على كود *

. من موقع المدرسة  

*جلسة يومية عبر تطبيق الزوم لإلجابة على أسئلة أولياء األمور من 

ظهرا .  1:30و حتى الساعة  1:00الساعة   

لمزيد من االستفسارات او الدعم يمكنكم دائما التواصل معنا عبر ايميل  

   Communication@alainamericanschool.ae التواصل

7677000 03او رقم الهاتف  
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