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Circular No:21/ AY 2022-2023 

Subject: Serious Safety measures of students during the National Day celebration 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022نوفمبر  28   :التاريخ

 
Date:  November, 28th 2022  

 

   الكرام، أولياء األمور السادة 

الب  كممع  لالحتفالنتطلع   الوطني  املتحدة   51  ـاليوم  العربية  اإلمارات  لدولة 

ال  إلى  انتباهكم  نلفت  أن  ب  الحترازية  جراءاتونود  املتعلقة  عد واقالتالية 

 : خالل فترة الحتفالت سالمةال

 

 سرحية املعروض ال:  2022نوفمبر  28االثنين 

 دخول أولياء األمور إلى املدرسة: 

  االستقبال الرئيس ي   ثنين مناليمكن ألولياء األمور دخول املدرسة يوم   •

 . قسم الحضانةبوابة من  و أ

 في جميع األوقات. 23-22طاقة ولي األمر يجب إظهار ب •

 واحد فقط بحضور العروض.  لي أمريسمح لو  •

 املسرح. داخل بعربات األطفال  ل يسمح •

 

 .فالت فقطالحا طلبةر في استقبال تستمالحافالت  ب ةبوابة الخاص

األمور: و م أولياء  توفير    اقف  من  سيتم  ولياء أل سيارات  لامواقف  العديد 

األلعاب   ومدخلاملدرسة    جانبي و الرئيس ي  الستقبال  د  عناألمور   صالة 

 الرياضية.  

 

 بالحافلة: النقل خدمة 

مر كان الطالب يست   إذا  صفال  إبالغ معلمالحافالت  ة  اء أمور طلبأوليعلى  

 أو ال.  ترة االحتفاال عمال الحافلة خالل فت في است

 

 :الدوام الرسمي مع ولي األمررة قبل انتهاء املغاد

الخامس: لروضة  ا الصف  األمر  ل  يمكن  الى  الطصحاولي  نهاية  د  بع  لبةاب 

مبا  وذلك ،  البتدائية  واملرحلة  الروضة  العرض الصف  ملعلم   بالتوجه 
 
 ،شرة

الخروج    يجبحيث   علم مل    23-22  املدرسية  ةبطاقالوإظهار  تسجيل 

.  فقط  ستقبال الرئيس ي ال   وأ بوابة الروضة  من    رة املدرسةدمكن مغاي  .الصف

    والثاني. لن يتم فتح أي بوابات أخرى للدخول أو الخروج بعد العرضين األول 

أمور يأولعلى    مالحظة:  الخامس  الى  الروضة    طلبة  اء  مع التوقيع  الصف 

  .ةلبمعلم الصف عند استالم الط

 

سادس الى  صف الال طلبة عرض نهاية عند :الثاني عشرالسادس الى الصف 

األ ،  الثاني عشر لولي   يمكن 
 
مباشرة التوجه  الرياضيةى  ال  مر  األلعاب  ،  صالة 

  .بدعمكمحيث سيقوم فريق العمل واملشرفون 

األمور    أولياء  على  اليجب  السادس  الصف  نطلبة  بعد  الثاني عشر   هايةى 

 . لبة ستالم الطلال ة ولي األمر إظهار بطاق  ،لعرض التقديمي األخيرا

 

Dear Parents,  
 
We all look forward to the UAE's 51st National Day celebrations 
and would like to bring the following critical safety precautionary 
matters to your attention:  
 
Monday November 28th, 2022  :Theatre performances  
 
Parents' Entering the school:  

• Only one parent is allowed to attend the performances.  

• Baby strollers and prams must be kept outside the theatre.   

• Parents may enter the school on Monday from the security 
guards at the KG Gate and Main Reception.  

• Parents' school identification cards for 2022-23 must be 
shown at all times. 

 
Bus students will enter from the Bus Gate. 
 
Parents' Parking:  Parking will be made available for parents at 
the reception, left and right sides of the school, and back of the 
school at the gymnasium.  
 
Early leave, bus transportation, and parents' exit  
Parents with children on the school buses had to inform their 
children's class teachers whether they would fetch them or use 
bus transportation.  
 
 
To ensure that students' legal guardians and parents fetch 
them,   
ALL parents in PreKG, KG1, KG2, and grades 1, 2, 3, 4, and 5 must 
report to the class teachers after the first and second 
performances, where they must sign out for their children's 
early leave and show their school identification cards.   
 
Exit: Parents with children in KG to Grade 5 may exit from the 
security at the KG gate and Main Reception. No other gates will 
be opened for entrance or exit after the first and second 
performances.   
  
Grade 6-12 Last performance:   
For students in the Grades 6-12 performance, parents must fetch 
their children from the gymnasium, where the TASK FORCE 
TEAM and supervisors will support parents.  
Bus students will leave at 13:45, and car students will be 
dismissed at 2:00.  
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The receptionists will not deal with any early leave other 
than emergencies and clinic referrals during the day.  
Please note: Students in KG and Grades 1-5 will only be 
released from class and homeroom teachers with their 
parents' signatures and school ID cards.  
 
 
Tuesday, November 29th, 2022 : National Family DAY, 8:30 
a.m. to 2:00 p.m. 
 

• Parents may enter from the security at the Main 
Reception, KG gate, Gate B and C with parent 
identification cards. The bus gate will only be 
available for vendors and food to enter the 
school.   

 

• Students can purchase 2 Dirham tickets at 
gate C from the tickets' table for the exciting 
games provided by the teachers. Funds will be 
donated to a charity of choice decided by the 
Mother's Council. 

 

• All our Ajyal families will be treated to free Arabic 
food, coffee, Yola, Arabic music, and lots more 
food, sweets, and items that can be purchased. 

 

• Parents must follow the safety rules and have their 
school identification cards available. Any violation 
of the school's safety procedures will not be 
tolerated.   

• Parents must inform teachers if they use bus 
transportation on November 29th, 2022.  

 
I trust that all our parents and their families will enjoy our 
National Day Celebrations and support the school with the 
safety rules to safeguard all our students.  
 
 

 
Yours sincerely,  
 
Antoinette Brown  
Principal Director 

عند وجود  املبكرة  رة  طلب املغادفي حالة    ، االستقبالنكم التوجه لقسم  يمك

، لن يتم  فقطمبلغ عنها من قبل عيادة املدرسة  حالة مرضية  ئة او  ار حالة ط

مر الى معلم  ن يتوجه ولي األ أقسم الستقبال لبد    فيقبول اي طلبات املغادرة  

 الصف.

الساعة    طلبة  سيغادر في  الساعة    طلبة و   ،13:45الحافالت  في  السيارات 

2:00 . 

 

ا حتى صباح    8:30، من الساعة  ياملهرجان التراث  : 2022نوفمبر    29الثالثاء  

 ا. ظهر   2:00الساعة 

 

أولياء األمور إبالغ املعلمين إذا كانوا يستخدمون النقل   يجب على •

 أو ل. 2022  نوفمبر  29  بالحافالت في

بوابة    وأالستقبال الرئيس ي    دخلمالى املدرسة من  الدخول    يمكن   •

 . ولي األمربعد اظهار بطاقة    Cو  B ةو البوابأ ضانةالح

لل • فقط  متاحة  الحافالت  بوابة  الغذائية  تجار  ستكون  واملواد 

 لدخول املدرسة.

يمكن حيث     , Cالبوابةمتوفرة عند    باأللعابالتذاكر الخاصة   •

تذاكر    لبةللط سيتمالواحدةدرهم    2بقيمة  شراء  التبرع    . 

 .هاتمجلس األم باألموال إلى مؤسسة خيرية من اختيار 

 

أجيال    ندعو • عائالت  الب  لالستمتاعالفالح  جميع   عربيالطعام 

اموالقهوة   عر حو ،  جان  الو ضور  واملوسيقى  ض    العربية، يول 

األطعمة  من  وامل  والكثير  األخر والحلويات  يمكن  ى  نتوجات  التي 

 . زارا في الب شراؤها

 

و  • السالمة  قواعد  اتباع  األمور  أولياء  على  بطاقة   ظهارايجب 

لن يتم التسامح مع أي انتهاك إلجراءات  .في كل األوقات  املدرسية

   السالمة في املدرسة.

باحتفالتنا  األمور وعائالتهم سيستمتعون  أولياء  أن جميع  ثقة من  أنا على 

 . ناطلبتباليوم الوطني وسيدعمون املدرسة بقواعد السالمة لحماية جميع 

 

 وتفضلوا بقبول فائق الحترام،

 

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة 
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