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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 Thursday 3rd November 2022 our school will celebrate 

the Flag Day by conducting the following:  

• All the students (BOYS from KG to grade 12) are 

expected to wear either Kandoura or (T-shirts only) with 

the color of the flag on PE pants and bring the UAE flag 

on that day . 

• All the students (GIRLS from KG to grade 12) are 

expected to wear either Abaya or school uniform and 

bring the UAE flag on that day. 

• At 11:00 am the whole school from KG-12 will be ready 

to raise the flag in the playgrounds and sing the national 

anthem and attend the short performance prepared for 

this special occasion then the students will move back to 

their classes to complete and attend their regular 

sessions. 

Note: We will follow the regular school timings without early 

dismissal during the mentioned day.  

Please send a Flag with your kid on the mentioned day.  

“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 

Kind regards, 

Ms. Jessica Griffin 

School Principal 

 اء،ز  األع   أولياء األمور  

ن ا   .  أطيب الت حياتلكم م 

 ارفعه عالياً ليبقى شامخاً! 

 وذلك لتعزيز    عام  من كل    الث من نوفمبرالث  في    العَلَم  بعيد   يتم االحتفال  

 حدة.في دولة اإلمارات العربي ة المت   كافل  الوحدة والت  

 اإلمارات؟  ترمز ألوان علم دولة   إلى ماذا

ة واالنصاف.  الم والت  اإلمارات العدالة والس   م دولة  لَ ي مث ل عَ   سامح والقو 

 العَلَم؟ حتفال بيوم  ة باالة الخاص  كيف تقوم مدرسة اإلتقان األمريكي  

، ستقوم المدرسة  (2022من نوفمبر  الث الث) الخميسفي يوم 

 الية: الت   شاطات  عبر الن   لَمباالحتفال بيوم العَ 

  ف  إلى الص  وضة كور من مرحلة الر  )الذ   الب  ي ت وق ع من جميع الط   •

أو )القمصان فقط( بنفس ألوان العلم  ، ندورة ( أن يرتدوا الكَ 12

معهم علم دولة اإلمارات في  رواي حض  ياضة، وأن على بنطال الر  

 المذكور.   اليوم  

  ف  إلى الص  وضة اإلناث من مرحلة الر  ) البات  الط   ي ت وق ع من جميع   •

ا العباءة 12 رن، وأن ي  المدرسي   ي  أو الز  ،( أن يرتدوا إم    حض 

 في اليوم المذكور.   اإلمارات   علم دولة   معهن  

من مرحلة  الب  سيكون جميع الط  صباحاً،   11:00اعة في تمام الس   •

،   المدرسة   في ساحات   لرفع العَلَم   ينَ مستعد   انوية  وضة وحت ى الث  الر  

 رون أداًء قصيراً تم  حض  وسيَ  ، الوطني    شيد  الن   سيقومون بإنشاد  كما 

 حتفال بهذه المناسبة الخاص ة.   مسبقاً لالإعداده  

راسي ة  صصهم الد  الب بعد ذلك إلى صفوفهم إلكمال ح  سيعود الط   •

عتاد.  كل  بالش    الم 

 هناك ه لن يكونَ أي أن   اً في هذا اليوم  نظامي   وام  سيكون الد   ُمالحظة: •

 في اليوم المذكور.  مبك ر   نصراف  أي  ا

 د.في اليوم الُمحد  أبنائكم مع  جاء إرسال َعلَم  الر  

  ة  يرنا لرئيس دولة اإلمارات العربي  حب نا العظيم وتقد ظهرَ العَلَم اليوم لنُ  "نرفعُ 

ة للحفاظ على األمة   وذلك امتناناً لجهوده الوطني ة ومبادرات ه الُمستمر    حدة  المت  

د بن زايد.  وعزيزةً"، من أقوال الش    شامخةً   يخ ُمحم 

 منيات، أفضل الت  
 ريفن جالسي دة جسيكا 
 مديرة المدرَسة 

 


