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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 50th 
NATIONAL DAY on Monday 29-11-
2021. 
 
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 must do 
the following: 
 
Part 1: Classroom Activities with the 
Subject Teachers (8:00-9:30): 
The students will have the opportunity to 
celebrate with their classmates and 
homeroom teachers by having a 
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 (10:00-
12:00) in Playgrounds: 
 
The students will have a chance to 
attend a full program which consists of 
booths that speak about the 50 years of 
UAE’s achievements, performances, 
and dances. 
 

 أولياء األمور األعزاء، 

 
يسعدنا دعوة حضراتكم لمشاركتنا احتفاالت العيد الوطني  

-11-29 : بتاريخيوم االثنين   الحبيبةدولتنا  ل  الخمسون

2021. 

اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة هو مناسبة 

وطنية تؤكد على أهمية العدالة والسالم والتسامح التي 

 .مقيمينيعيش في ظلها جميع اإلماراتيين وال
في هذا اليوم، سيكون لدى الطالب فرصة للمشاركة 

   ةباألنشطة التالي

 
 (9:30-8:00) مادةال  ( أنشطة صفية مع معلمي1

ستتاح الفرصة للطالب لالحتفال مع زمالئهم في الفصل  

من خالل إقامة احتفال بالحصة حيث يمكنهم   الفصلومعلم 

االستماع لألغاني الوطنية المفضلة لديهم واالحتفاء بتراث  

 )سيتم تسجيل الحضور (الدولة. 

 

 12:00-10:00الساعة( االحتفال الرئيسي من 2

 (. بالساحات)
 

ستتاح للطالب فرصة لحضور برنامج اليوم الوطني 

خمسون عاماً ومشاهدة مراحل تطور الدولة خالل ال 

 واالستمتاع بالعروض الشيقة.
 

على الطالب ارتداء الزي اإلماراتي التقليدي أو العباءة  
 ( أو أي إكسسوارات أخرى  -الكندورة )مع وشاح   /للبنات

 

 . تالحضور إلزامي وسيحتسب عليه عالما  -

 نوفمبر:  28موعد االنصراف يوم األحد  -
 لمستخدمي السيارات.  12:30لمستخدمي الحافالت و   12:15

 نوفمبر:  29موعد االنصراف يوم اإلثنين  -
 لمستخدمي السيارات.  1:20لمستخدمي الحافالت ،   1:10

على أولياء األمور اصطحاب أطفالهم من   -

 البوابات وليس قسم االستقبال.



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).  
 

- Attendance is a must and will 
be graded.  

- Dismissal time on Sunday, 
November 28th:  
12:15 for bus users, and 12:30 for 

car users.  

- Dismissal time on Monday, 
November 29th:  
1:10 bus riders, 1:20 for car users. 

- No food sharing is allowed, 
please abide to safety 
precaution. 

- Parents are not allowed to pick 
up their children from reception 
area, please use usual gates. 

 
We appreciate your continuous support 
and cooperation  
 
 
Mrs. Jessica Griffin 
School Principal 
 

يمنع مشاركة األطعمة، والرجاء االلتزام بقواعد   -

 السالمة. 
 

 
 معنا وتعاونكم المستمرنحن نقدر دعمكم 

 
 
 
 

 السيدة جيسيكا جريفين 
 مديرة المدرسة 

 

 


