
UNITED NATIONS DAY 

TERM 1 AY 2022/2023 

Date: 27/10/2022        Ref: 2022/26 

        

Dear Parents,  

Greetings from AIAS Family.  

 

“Your culture is your identity, your identity is your 

personality, and your personality is your nationality”, On 

that note, get ready to live the UNITED NATIONS DAY 

Experience here at AIAS on Tuesday 1st of 

November 2022 at AIAS playground.   

During this special occasion the school will observe the 

following activities   

• All students from KG to Grade 12 (boys and girls) 

will have to wear their traditional costume and get 

their flags. 

• Various booths for different nationalities in 

playground 2 where they will introduce every one of 

their cultures.  

• Special performance from each country will be 

presented. 

• Sharing traditional food samples from each booth. 

• Students from each section will have a specific time 

to go around and check the booths, have 

memorable pictures with classmates and teachers 

and enjoying the performance during this special 

occasion. 

Note: We will follow the regular school timing 

without early dismissal during the mentioned day.  

Please support us in this to represent your countries!  

 

Kind regards, 

Ms. Jessica Griffin 

School Principal 

 اء،ّ  زاألع   أولياء األمور  

   . لكم منا أطيب الت حيات

ثل ثقافتك هو   تك هي تك، وشخصي  ي شخصي  يتك ه يتك، وهو  "تُم 

هنا  حدة  الُمت    بيوم األمم   اصة  الخ   جربة  اً للت  هذا فكن مستعد  تك". ولجنسي  

ل من نوفمبر الثاء األو  الث  ة يوم ة الخاص  في مدرسة اإلتقان األمريكي  

 وذلك في ساحة المدرسة.  2022

 الية:شاطات الت  سوف تقوم المدرسة في هذا اليوم بالن  

وضة وحت ى الب من مرحلة الر  يتوج ب على جميع الط   •

،  قليدي هم الت  الثانوي ة )ذكوراً وإناثاً( أن يرتدوا زي  المرحلة  

 وأن يحملوا معهم علم بالدهم.  

(  2)احة في الس   ات  ة الجنسي  كاف  ل ختلفةم اً ك أكشاكلسيكون هُنا •

 بتمثيل ثقافاتهم.  البُ الط   حيث سيقومُ 

 .   بلد ل  بكُ خاص  تقديم عرض   سيتم •

  في كل   بلد   قليدي لكل  عام الت  من الط   نات  سيتم مشاركة عي   •

 كشك.

 احة وزيارة األكشاك لكل  هاب إلى الس  للذ  د هنالك وقت ُمحد   •

تذكاري ة مع  التقاط صور   ، وسوف يتم   قسم من أقسام المدرسة

زمالئهم ومعلميهم، وسوف يستمتعون باألداء المعروض في 

 هذه المناسبة الخاص ة.  

ك امي في هذا اليوم أي لن يكون هناظوام الن  سوف نلتزم بالد   ُمالحظة:

 ُمبك ر حينها.   انصراف   أي  

 جاء منكم دعمنا في تمثيل بلدكم!الر  

 حيات، لكم من ا أطيب الت  

 السي دة جيسكا جريفن 

 .  مديرة المدرسة

 

 

 

 

 


