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Dear Parents, 

 

This is to inform you the school will be celebrating 

the 50th UAE National Day on 29th November 2021. 

  

• All face to face students are allowed to 

attend the celebration in school.  

• Students are welcome to be dressed in UAE 

national attire.  

• They can bring UAE traditional food and 

some goodies to share with their 

classmates.   

Please note the school will strictly follow all the 

safety measures and social distancing measures 

during the celebration. Kindly note the students will 

be dismissed on 29th November 2021 at 10:30 am 

and the student arrival timing remains the same 

7:30 am – 8:00 am.  

 

 

You can send any decoration items along with your 

child(ren) starting from tomorrow. 

 

If you have any questions or concerns please 

contact the school reception 03-767700 or email 

communication@alainamericanschool.ae 

 

Thank you 

Regards, 

AAAS Administration  

 

 حضرة األهالي الكرام , 

درسة العين األمريكية ستتحتفل باليوم منود إعالمكم أن روضة و 

نوفمبر  29لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ الوطني الخمسين 

وفقا لما يلي :   2021لعام   

 

حضور االحتفال في المدرسة . يسمح لجميع طالب التعلم الحضوري  *  

.يُرحب ارتداء الطالب الزي الإلماراتي الوطني *  

يمكن للطالب إحضار الطعام اإلماراتي التقليدي و بعض األطعمة *

) يرجى مراعاة اجراءات الوقاية  لمشاركتها مع زمالئهم في الصف 

.والتعقيم (  

 سيقتصر االحتفال على طالب المدرسة فقط وموظفي المدرسة  

 

صباحا كما هو  10:30سيكون انصراف الطالب في تمام الساعة 

 متحانات.معتاد خالل فترة اال

 

 المدرسة ستتبع بدقة جميع تدابير السالمة  وجب التنويه على أن 

 .وإجراءات التباعد االجتماعي خالل االحتفال

 

ء بإرسال أدوات الزينة مع أطفالهم ابتداء من يمكن لألهالي الكرام البد

 نوفمبر . 24يوم غد الموافق الثالثاء 

 

الستقبال اقسم ب  الخاص  التواصل عبر الهاتفالستفسارات الرجاء المزيد من 

   767700-03على الرقم التالي 

 او التواصل عبر االيميل على العنوان التالي 

communication@alainamericanschool.ae 

 

 شاكرين تعاونكم                    

 

 مع تحيات إدارة مدرسة و روضة العين االمريكية الخاصة 
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