
 

 

Flag Day Memo 
Raise it high, to keep it high! 

 

Dear Parents,          Ref: 2020/46 

 

Greetings from AIAS Family! 

 

The UAE Flag Day is celebrated on November 3rd every year to promote unity and solidarity 

across the country. 

 

How is AIAS celebrating it? 

 

On Tuesday 3-11-2020, our school will celebrate the Flag Day by doing the following: 

 

1) KG to Grade 12 must follow the below dress code: 

 

Grade Online Hybrid 

KG Red Shirts and make their ZOOM virtual background 

red. 

Red Shirts 

1-3 Green Shirts and make their ZOOM virtual 

background must be green. 

Green Shirts 

Boys 4-12 White shirt and make their MS Team virtual 

background white. 

Kandura 

Girls 4-12 Black shirt and make their MS Team virtual 

background black. 

Abaya 

 

2) We have adjusted the time table on that day only to give the opportunity for all the 

students to participate in the Flag's Day celebrations. The break time will be from 10:00 

to 10:40 while the third period will be from 10:40 till 11:20 as shown the table below. In 

this period, homeroom teachers will take over and will complete “graded tasks” to solicit 

participation. Their performance on this day shall be reflected in their social studies subject. 
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Period From To 

1 8:30 9:10 
 9:10 9:15 

2 9:15 9:55 
 9:55 10:00 

Break 10:00 10:40 

3 10:40 11:20 

4 11:20 11:50 
 11:50 11:55 

5 11:55 12:35 



 

 

 

3) The test scheduled on 3 Nov is rescheduled to 9th and 10th of November. Please see the 

schedule in the below link: 

 

Open the Link: Schedule of the Test 

 

4) At the stroke of 11:00 am, all students will stand up for the national anthem and flag raising.  

 

5) The whole ceremony will be streamed live via a Youtube link. The link will be available 

in the class dojo and in our official Facebook so you can participate on this event as well. 

 

May this day commemorate the symbolism that built a foundation of a progressive country. May 

Allah keep UAE blessed and strong all the time. Ameen. 

 

 

Best Regards. 

 

School Principal 

Mrs. Jessica Griffin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VWAu24qKbbqziqqRZOB6gulHUc5WVWCqvujT08MwEhQ/edit#gid=699472387


 

 

 

 يوم العلم

 "ارفعه عالياً ليبقى شامخاً" 
 

 أولياء األمور األعزاء،،،

 

 من نوفمبر من كل عام لتعزيز الوحدة والتضامن في جميع أنحاء البالد  الثالثيتم االحتفال بيوم العلم اإلماراتي في 

 

 كيف ستحتفل المدرسة بهذا اليوم؟  

 بيوم العلم من خالل القيام بما يلي:  2020-11-3ستحتفل مدرستنا يوم الثالثاء 

 

 اتباع قواعد اللباس التالية: 12رياض األطفال حتى الصف الطالب من يجب على  (1

 

 التعلم الهجين  عن بعد  الصفوف 

KG  قمصان لونها أحمر مع توحيد خلفياتهم

 .بتطبيق زوم للون األحمر

 قمصان لونها أحمر 

قمصان لونها أخضر مع توحيد خلفياتهم  3-1

 .بتطبيق زوم للون األخضر

 قمصان لونها أخضر 

قمصان لونها أبيض مع توحيد خلفياتهم  4-12أوالد  

 .للون األبيض  MS TEAMSبتطبيق 

 كندورة

قمصان لونها أسود مع توحيد خلفياتهم      4-12بنات   

 للون األسود    MS TEAMSبتطبيق 

 عباية 

 

العلم ، بحيث يكون قمنا بتعديل الجدول الزمني في ذلك اليوم إلتاحة الفرصة لجميع الطالب للمشاركة في احتفاالت يوم   (2

كما هو موضح في الجدول  11:20حتى  40: 10بينما الحصة الثالثة ستكون من  10:40إلى  10:00وقت الفسحة من 

 في هذه الفترة ، سيتولى معلم الفصل الحصة. يجب أن ينعكس أدائهم في هذا اليوم في مادة الدراسات االجتماعية. أدناه:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 نوفمبر. يرجى االطالع على الجدول الزمني في الرابط أدناه  10و  9نوفمبر تم تأجيله إلى  3االختبار المقرر في  (3

 جدول االختبار لفتح الرابط: 

 صباًحا ، سيقف جميع الطالب من أجل النشيد الوطني ورفع العلم. 11:00( في الساعة 4

 إلى  من الحصة 

1 8:30 9:10 
 9:10 9:15 

2 9:15 9:55 
 9:55 10:00 

Break 10:00 10:40 

3 10:40 11:20 

4 11:20 11:50 
 11:50 11:55 

5 11:55 12:35 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VWAu24qKbbqziqqRZOB6gulHUc5WVWCqvujT08MwEhQ/edit#gid=699472387


سيكون الرابط متاًحا في كالسدوجو وفي حساب   .Youtubeعبر رابط ( سيتم بث الحفل بأكمله للطالب وأولياء األمور 5

 الرسمي لدينا حتى تتمكنوا من المشاركة في هذا الحدث أيًضا. Facebookال 

 حفظ هللا اإلمارات في كل وقت. 

 
 مع تحيات، 

 مديرة المدرسة 
 السيدة جيسيكا جريفين


