
AL AIN AMERICAN PRIVATE SCHOOL 
 

 

CirNo.03/AAAS/AY2021-2022/AUGUST                              Date: 25th August 2021 

 
Dear Parents,  

 

Al Ain American School would like to inform you regarding the PCR updates for all 

students from KG – Grade 9 which is MANDATORY for the students attending 

school Face-to-Face. Please note all updates which the school is providing is 

approved and instructed by ADEK.  

 

• Both students and staff shall maintain the PCR testing validity of 14 days by 

ensuring they visit the same designated center to obtain their free PCR test. 

Please find the details below:  

 

School Code Date Day Timings Location 

9131 
27th August 

2021 
Friday  

10:00AM – 

9:00 PM  

Al Ain Sports Club - Al Qattara - Abu 
Dhabi 
https://goo.gl/maps/DNPaYg9xjFPzoyHf8 

• School staff and students have the option of obtaining a PCR test at any private 

screening center of their choice at their own cost. 

• Parents of young children (below 12-year-old) or students of determination will 

have the option of a saliva PCR test instead of a nasal PCR test.  

• Student needs to ensure they have a 14-day valid negative test prior to their 

first day of physically attending school.  

Please find below the contact numbers for the testing facilities, for any further 

information:  

• G42 800-246522 or 058 1661261 

If there will be further changes to the PCR testing requirements the school will 

communicate at the earliest. However, please follow the requirements in this circular 

until those changes are communicated.  

Thank you  

Regards,  

AAAS Administration  



AL AIN AMERICAN PRIVATE SCHOOL 
 

 

 ولي األمر الكريم  

لجميع  19نود اطالعكم على اخر التحديثات الموجهة الينا من دائرة التعليم والمعرفة  بخصوص الفحص المخبري كوفيد 

الصف التاسع.   –طالب التعلم" وجها لوجه" من الروضة األولى   

 لذا على جميع طلبة التعلم وجها لوجه: 

الصف التاسع الخضوع للفحص المخبري للكوفيد   * يجب على جميع طالب التعلم وجها لوجه من الروضة األولى الى

يوم ( .  14قبل العودة الى المدرسة ) صالحية الفحص  19  

*  على جميع الطلبة التوجه الى المكن المحدد من قبل دائرة التعليم والمعرفة لعمل الفحص المجاني . يرجى االطالع  

 على الجدول ادناه

وقع  الم الوقت اليوم  التاريخ   رمز المدرسة    

9131 27/8/2021  الجمعة 
10:00AM – 

9:00 PM  

ي 
العي    القطارة           –نادي القطارة الرياض   

https://goo.gl/maps/DNPaYg9xjFPzoyHf8 

 *في حال رغب ولي االمر اجراء الفحص في اي مركز طبي خاص يمكنه ذلك ولكن على نقته الخاصة

عن طريق   19سنة اجراء فحص كوفيد  12الخاصة والطالب االعمارهم تقل عن * يمكن للطالب ذوي االحتياجات 

 اللعاب . 

يوم فقط من تاريخ  اول يوم دراسي للطالب .  14*  يجب التاكد بان طالحية الفحص المخبري او عن طريق اللعاب   

ائرة الصحة  * في حال وجود اي استفسارات لديكم بخصوص الفحص يمكنكم التاواصل مع الخط المباشر  لد  

• G42 800-246522 or 058 1661261 

الرجاء من الجميع االلتزام بكافة ما سبق ذكره لمصلحة ابنائنا االعزاء .وسيتم اعالمكم دائما باخر التطورات  

 والتعديالت الموجه الينا بهذا الخصوص . 

 

 ادارة مدرسة العين األمريكية  


