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Dear Parents,  

Al Ain American Private School family is happy to 

welcome back the students from KG1 – Grade 5 

on 24th January 2022. We request you to follow 

the points mentioned below:  

• Parents opted for Distance Learning Mode 

for their child(ren) will continue.  

• Grade 6-9 will remain with Distance 

Learning Program till 28th January 2022 

• Student Attendance is MANDATORY for 

face-to-face learning (FTF) or Distance 

Learning Program. 

• Students attending Distance Learning 

must be dressed in school uniform during 

classes.  

• Students attending school must follow the 

school bag policy. (Refer to our bag policy) 

• New school timings attached along with the 

letter  

 

AAAS is hoping to achieve a successful and safe 

reopening, which is only possible with your 

support and cooperation.  
 

 If you have any questions or concerns, please 

contact the school reception 03-767700 or email 

communication@alainamericanschool.ae 

 

Thank you 

Regards, 

AAAS Administration  

 

الكرام، ولياء األمور أ  

.  والعافيةالصحة  دواموألحبائكم  نتمنى لكم  

األمريكية الخاصة أن ترحب بعودة يسر أسرة مدرسة و روضة العين 

طالبها من الروضة األولى و حتى الصف الخامس حضوريا إلى  

. 2022اير لعام ني 24المدرسة بتاريخ   

 يرجى من األهالي الكرام اتباع النقاط الموضحة أدناه :

*استمرار نظام التعلم عن بعد بالنسبة لألهالي الذين اختاروا التعلم عن  

ألبنائهم .بعد   

مر الطالب من الصف السادس و حتى الصف التاسع باتباع  *سيست

يناير لعام   28بتاريخ حضوريا إلى حين عودتهم   عن بعد   نظام التعلم

2022 

*حضور الطالب إلزامي سواء كانوا بنظام التعلم الحضوري أو بنظام  

 التعلم عن بعد . 

الزي المدرسي   * يجب على طالب التعلم عن بعد االلتزام بارتداء

 الرسمي أثناء حضور الحصص . 

سيتم إرفاق التوقيت المدرسي الجديد مع هذه الرسالة . *   

تأمل مدرسة العين األمريكية بدعمكم و تعاونكم تحقيق عودة آمنة و  

 مثمرة لطالبنا األعزاء . 

 دمتم سالمين  

ل  لمزيد من االستفسارات او الدعم يمكنكم دائما التواصل معنا عبر ايمي 

   communication@alainamericanschool.ae التواصل

767700003او رقم الهات   

 إدارة روضة ومدرسة العين األمريكية 
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