
Flag Day Memo 
 
26-11- 2021          Ref: 2021/39 

 

Dear Parents, 

 
Greetings from AIAS Family.  
 

Raise it high, to keep it high! 
 

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

What does the UAE flag colors represent? 

The UAE flag represents justice, peace, 
tolerance, power, and moderation.  

How is AIAS celebrating it? 

On Wednesday 3-11-2021 our school will 
celebrate the Flag Day by doing the following: 

- KG- G3 students should bring a UAE 
flag on that day and can wear either 
Kandoura or (T-shirts only) with the 
color of the flag on PE pants 

- Boys can wear either Kandoura or 
school uniform / Girls can wear either 
Abaya or school uniform. All students 
are kindly asked to bring the UAE flag 
as at 11:00 am the whole school from 
KG-12 will be ready to raise the flag in 
the playground and sing the national 
anthem. 

 

“We raise the flag today to show our great 
love and appreciation for the UAE 

President for his national efforts and his 
continuous initiatives to keep the nation 

high and cherished,” Sheikh 
Mohammed bin Zayed 

 
 
Regards, 
AIAS Management  

 أولياء األمور األعزاء،

 

 لكم منا أطيب التحيات!! 

 

 !عاليا   ليبقى عاليا   ارفعه

 

 لتعزيز   عام  كل  من  نوفمبر  3  في  اإلماراتي   العلم  بيوم  االحتفال  يتم

 الدولة  أنحاء جميع في والتضامن الوحدة

 اإلمارات؟  علم ألوان تمثل ماذا

  والقوة   والتسامح  والسالم   العدل  يمثل  المتحدة  العربية  اإلمارات  علم

 .واالعتدال

 به؟ المدرسة ستحتفل كيف

 القيام  خالل  من  العلم  بيوم  2021-11- 3  األربعاء  يوم  مدرستنا  ستحتفل

 :يلي بما

  دولة  علم  إحضار  الثالث  والصف  الروضة  طالب   على  يجب •

 ارتداء   ويمكنهم  اليوم  ذلك  في  المتحدة   العربية  اإلمارات

 بنطال الرياضة.  على العلم بلون(  فقط قميص) أو الكندورة

 يمكن/    المدرسي   الزي  أو  الكندورة  ارتداء  لألوالد  يمكن •

 جميع   من  يرجى.  المدرسي  الزي  أو  العباية  ارتداء  للفتيات

 في  ألنه  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  علم  إحضار  الطالب

 من  بأكملها  المدرسة  ستكون  ،   صباًحا  11:00  الساعة  تمام

 .الوطني النشيد وغناء الملعب في العلم لرفع جاهزة

 

 

نرفع العلم اليوم ونرفع معه حبا وتقديرا عاليين لرئيس الدولة "
ا  المتواصلة ليبقى الوطن شامخ  لجهوده الوطنية ومبادراته 

 الشيخ محمد بن زايد "عزيزا  

 

 

 

 

 

 

 مديرة المدرسة:

 السيدة جيسيكا جريفين  

 
 
 

 

 


