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Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS  
 
It is a great pleasure to announce that Al Itqan 
American School will celebrate the UNITED 
ARAB EMIRATES 49th NATIONAL DAY 
(ONLINE) on 29-11-2020. 
 
This is a national occasion which emphasizes 
on the importance of justice, peace, tolerance 
power and moderation, under which all 
Emirates and expats live.  
 
On the mentioned day students will have the 
following GRADED activities: 
 
Part 1: Classroom Activities with the 
Subject Teachers (10:00-10:40): 
The students will have the opportunity to 
celebrate with their classmates and Subject 
Teachers by having a 40-minute celebration 
party in the classrooms in which they can 
enjoy listening to their favorite National songs, 
dance, and video watching. 
 
Parts 2: The main celebration (11:10-12:35) 
(virtually on Facebook) 
Although the celebration this year is different, 
we promise you that it will be very special and 
memorable!  
 
The Students will have a chance to attend a 
full National day program such as the 
following: 
 

• UAE Wishes  
• Military Show (National Anthem). 
• Quran 
• A poem for the UAE 
• A Word of the CEO 
• A Word of the Principal 
• A Word by SPEA 

 األعزاء،  أولياء األمور
 

التاسع يسعدنا دعوة حضراتكم لمشاركتنا احتفاالت العيد الوطني 
 2020-11-29 :بتاريخ )عن ُبعد( الحبيبةدولتنا واألربعون ل

اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة هو مناسبة وطنية 
التي يعيش في ظلها   التسامحو على أهمية العدالة والسالم   تؤكد

 .مقيمينجميع اإلماراتيين وال
األنشطة ب فرصة للمشاركة ، سيكون لدى الطالبهذا اليومفي 
 :)ستحسب عليها عالمات( ةالتالي

 
 : 10:00)-04:10( مادةال مع معلمي  صفيةأنشطة  (1

ستتاح الفرصة للطالب لالحتفال مع زمالئهم في الفصل ومعلم  
حيث   بالحصةدقيقة  40من خالل إقامة احتفال مدته  مادةال

واالحتفاء  لديهمغاني الوطنية المفضلة لأل االستماعيمكنهم 
 )سيتم تسجيل الحضور ( بتراث الدولة. 

 
 )عن ُبعد  11:10)-(12:35 من الساعةاالحتفال الرئيسي  (2

 . (على الفيسبوك
هذا العام، إال أننا   سيكون مختلفا   االحتفال  أن  على الرغم من

 نعدكم بأنه سيكون مميز ا للغاية!
 : كالتاليستتاح للطالب فرصة لحضور برنامج اليوم الوطني 

 
 دولة اإلمارات.لالطالب  تهنئة ✓
 عرض عسكري )نشيد وطني(. ✓
 القرآن.  ✓
 قصيدة لإلمارات. ✓
 التنفيذي. المديركلمة  ✓
 .ةكلمة المدير  ✓
 رسالة من هيئة الشارقة لمدرسة اإلتقان  ✓
 الموظفين. تهنئة للدولة من ✓



• Happy National Day from staff. 
• UAE National day, from live 

celebrations to behind the screens. 
• Traditional Dance (أحبك يا إماراتي ). 
• Question and Answer 
• Poetry 
• Youla Dance 
• Pearl Diving  
• Question and Answer 
• Emirati Dance  
• KG Happy National Day  
• Success story of UAE fighting against 

COVID-19. 
 

We will really appreciate your cooperation by 
asking your children to WEAR THE UAE 
TRADITIONAL DRESS OR ABAYA/ 
Kandura and have some accessories that 
show the present of UAE like UAE flag, hat, 
sash or any other accessories). NO Food 
Sharing is allowed. 
 

- Attendance is a must and will be 
graded. Hybrid students must 
attend the celebration from the 
school. 

- 5 marks will be deducted from 
the Social Studies subject in 
case there is an illegitimatized 
absence. 

- The first and second sessions 
will follow the usual timetable. 

- The gates will be opened for the 
dismissal time at 12:40 pm. 

 
We appreciate your continuous support and 
cooperation  
 
 

Mrs. Jessica Griffin 
School Principal 
 

من االحتفاالت  :اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة ✓
 إلى ما وراء الشاشات. 

 " أحبك يا إماراتي." ية من التراث اإلماراترقص ✓
 سؤال وجواب!  ✓
 الشعر. ✓
 رقصة اليولة.  ✓
 اللؤلؤ  بحثا  عنالغوص  ✓
 وجواب! سؤال  ✓
 ، أحب وأعشق بالدييإمارات ✓
 من رياض األطفالعيد وطني سعيد  ✓
 . 19-قصة نجاح اإلمارات في مكافحة كوفيد  ✓

 
 

اإلماراتي التقليدي أو العباءة /   الزي  على الطالب ارتداء
ُيمنع منعًا باتًا  .أو أي إكسسوارات أخرى( -وشاح )مع الكندورة 

 الطالب مشاركة أي نوع من أنواع األطعمة مع 
 

على و ت، عالما إلزامي وسيحتسب عليه الحضور  -
 حضور الحفل من المدرسة. طالب التعلم الهجين 

 5بحال عدم حضور الطالب للحفل، سيتم خصم  -
 درجات من مادة الدراسات االجتماعية.

الحصة األولى والثانية سيتم اتباع الجدول الزمني   -
 المعتاد دون تغيير. 

البوابات لوقت االنصراف الساعة  على أن ُتفتح  -
 مساءًا.  12:40

 
 معنا  المستمر موتعاونك منحن نقدر دعمك

 
 
 
 
 
 
 

 السيدة جيسيكا جريفين 
 مدرسة ال ةمدير 

 

 


