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 CirNo.43/AAAS/AY2021-2022/OCTOBER                                                Date: 10th October 2021 

 

Dear Parents, 

Please note the following details below for the PCR 

testing in school: 

 أولياء األمور الكرام  
القادم  )مواعيد   19نود اطالعكم على مواعيد الفحص المخبري كوفيد 

االجراءات المتبعة ( والتي يجب االلتزام بها كما   - الفئة العمرية –الفحص 
 بنص القانون .  

 

PCR Testing Details for Students 12 years old and above  سنة وما فوق   12الفحص الخبري للطالب  

Date/Day 

 التاريخ 

Time 

 الوقت  

Location 

 المكان  

Required 

Documents 

 المستندات الطلوبة  

Cost 

 التكلفة 

11th October 2021 

(Monday) 
8:00am - 3:00pm 

Al Ain American Private 

School 

Emirates ID الهوية  \

 االماراتية )صورة( 

Consent letter نموذج  \

 التعهد 

Free 

 مجانا  

Please present with the negative PCR result on 

Tuesday 12th ,2021 (Print out) 

 

 الرجاء طباعة نتيجة الفحص واحضارها مع الطالب يوم الثالثاء  

12-10 -2021   

PCR Testing Details for Students below 12 years old  سنة   12ما دون 1الفحص المخبري للطالب  

Date/Day 

 التاريخ 

Time 

 الوقت  

Location 

 المكان  

Required 

Documents 

 المستندات الطلوبة  

Cost 

 التكلفة 

13th and 14th October 

2021 (Wed/Thurs) 
8:00am - 3:00pm 

Al Ain American Private 

School 

Emirates ID الهوية  \

 االماراتية )صورة( 

Consent letter نموذج  \

 التعهد 

Free 

 مجانا  

 

Please present with the negative PCR result on 

Sunday 24-10-2021 (Print out)  

 

- 10-24االحد الرجاء طباعة نتيجة الفحص واحضارها مع الطالب يوم 

0212   

Please note students without the consent form or 

emirates ID copy will not be allowed to do the PCR 

test. 

يرجى العلم انه ال يمكن للمدرسة اجراء الفحص للطالب اذ لم يوفر صورة  

 عن الهوية االماراتية ونسخة موقعه من التعهد المرسل سابقا  

 

If you have any further questions or queries, please 

email the communication team on 

communication@alainamericanschool.ae or contact 

the school reception. 

 لمزيد من االستفسارات يمكنكم التواصل معنا عبر ايميل المدرسة 

 communication@alainamericanschool.ae 

ارقام المدرسة   االتصال على او من خالل   

Thank you  

Regards,  

AAAS Administration  

 شكرا لتعاونكم معنا  

 

 ادارة روضة ومدرسة العين األمريكية  
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