
 

 

AL AIN AMERICAN PRIVATE SCHOOL 
  

 

CirNo. 01/AAAS/AY2021-2022/AUGUST                                                   Date: 24th August 2021 

Dear Parents,  

Al Ain American School family are excited to welcome back our students for the Academic Year 

2021-2022. Please note the following important information regarding the COVID-19 vaccination 

as per the ADEK and government updates  (FTF Students):  

1- The school will give a duration of 30 days for the unvaccinated students starting from 29 th 

August 2021, to receive the COVID-19 vaccination.  

2- During this period all the vaccinated and unvaccinated students will be obliged to conduct 

PCR test every two weeks.  

3- After the grace period of 30 days is completed, unvaccinated students aged under 12 

years and vaccinated ones aged above 12 years must undergo a PCR test every month.  

If your child has completed the vaccination (1st,  2nd  or 3rd dose) kindly upload the vaccination 

certificate through the link mentioned: https://forms.office.com/r/eDwVit0DVB  

If you have any further questions, kindly send an email to 

communication@alainamericanschool.ae and the concerned team will contact you within 24 hrs.  

Thank you  

Regards,  

AAAS Administration  
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 السادة أولياء األمور الكرام  

للعام الدراسي   29/8/2021سعادة وسرور الستقبال طالبنا االعزاء االسبوع القادم  ابتداءاً من تاريخ تستعد مدرسة العين األمريكية بكل 
2021-.2022  

والتي تم ارسالها لنا من قبل دائرة   19ومون اجل سالمة ومصلحة طالبنا نود لفت انتباهكم لبعض النقاط الهامة والمتعلقة بلقاح كوفيد 
يتمكن طالبنا من الحصول على تعليمها وجها   حتى ع اللجنة العليا لالزمات والطوارى  والقطاع الصحيالتعليم والمعرفة بالتنسيق م

بامان وسالمة .  . لوجه.  

يوميا بدأ من اول يوم دراسي الخذ اللقاح الجرعة األولى والثانية. 30سيتم منح جميع الطلبة الغير مطعمين فترة سماح مدتها   -1  

المخبري كل   19اجراء فحص الكوفيد  على جميع الطلبة المطعمين والغير مطعمينيوميا يتوجب  30خالل فترة السماح والتي مدتها -2
   .اسبوعين خالل هذا الشهر

  21سنة وغير مطعمين والطلبة المطعمين ممن هم فوق  12جميع الطالب من هم اقل من  يوم( سيلتزم  30بعد انتهاء مدة السماح ) -3
. خبري اسبوعيامااللتزام بالفحص ال 12الطلبة الغير مطعمين ممن هم فوق سن وعلى   شهريابالفحص الخبري  سنة  

الجرعة الداعمة( قبل بداية العام  -الجرعة الثانية -ولى كما يتعين على ولي االمر تحميل شهادة التطعيم الخاصة بابنه/ابنته) الجرعة اال
( على الرابط ادناه 29/8/2021يوم من تاريخ  30خالل فترة السماح )الدارسي لمن اتم تطعيمه  او   

: https://forms.office.com/r/eDwVit0DVB 

واالجابةعلى كافة استفساراتكم  المعلومات  الرجاء عدم التردد في التواصل معنا عبر ايميل المدرسة  للحصول على كافة  

 communication@alainamericanschool.ae 

 لنتعاون معنا  من اجل مصلحة ابناءنا والوطن  

 

 ادارة مدرسة العين األمريكية 
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