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 2022نوفمبر  15 :التاريخ

 
Date:  November, 15th 2022  

 

 أولياء األمور األعزاء،

  لدولة 51االحتفال باللوم الوطني الييييييييييييي  نود أن نبلغكم بتفاصيل   

الذي سييييييي اد ست م رسيييييينيا  وم  ا  ي      اإلمارات العربلة املتحدة

 . 2022نوفمبر  29و 28والثال اء ، 

افيي    اال ييوييقيين املييو مييوم  سييييييييييييييييي يي يي ييييييي   ييال   ،  2022نييوفييمييبيير    28فييي 

م رسييينيا مل اانةيييانا اف  الايييع الثال  ع يييط ياليود الو    مل  

خالل عطض ت   م  عل  مسييطا ار رسييا. سييم ييارر ممج  يطنام   

حتى   مجل وفت   يسييييييييييييم وصيييييييييييي  تحيدمد التويليل ل ي المطض مع  

 األمط مل تيظي  وق ه. 

سييييييييييي  وافييييييييييي  ممج  مو  ييا قيالطلا المط يا  ل مسيييييييييييي  م  ط ا  

 المطض مل ارالبس واإلكسسوارا  الالزما.

 ملني وي يا المي ي ست ال ياعيا
ً
، ن طي  مل أوليياء ا مور ا لاماد  ونظطا

 ود   أحيييييد الواليييييدم  ف    يمواعييييييي  المطوض، وضطر  حةيييييييييييييور  

   ا  ي   خالل ا ح  ال ياليود الو    ست مسطا ار رسا.

اف     8:30، م  السيييييييييييييييا يييية  2022نوفمبر    29في موم الثال يييياو املو

نيي عو يميع أولييياء األمور     ظهرا،  2:00صييييييييييييبيياحييا ح   السييييييييييييييا يية  

لالنةيييييييييماد لف  اح  اليا ياليود الو   ، والذي سيييييييييي و   وعائالته   

اريوسييييييييييييييي ي  والي ي يطا    اليميط ي ،  الي يمييييييياد  األليميييييييا ،  يييييييياريطا،  ميطيييبيييييييا 

الارا يا. سيييييييييييي سيييييييييييي م ع ال ال  ياأللما  امل  ط ا، وسييييييييييييي و  ل   

أوليييياء األمور ال طفيييييييييييييييا لزضيييارت األك يييييييييييييييار امل  ط يييا وا سييييييييييييي م ييا   

      ع عائالته .ياروسي   المط يا، عطض اليو ، وال ماد م

 

نرحب بأوللاو األمور واألصييييييييييدياو املهتمقن بامتال    يييييييييي  لبل  

ست فيييييييييييييالا  ،2022نوفمبر  29معروضييييييييييييايوم املتوو ة موم الثال او 

الوموذج األلميييا  الطضييياليييييييييييييييييا. لطم ييييييييييييييياركيييا ست   ال يييازار   طر  م   

. سييي    ال وافييي  مع 2022نوفمبر    18ي طول  ود ااجمما     املرف 

لي الي يميطييي  ار ييييييييييييييييييياركي ي   قي ييييييي  يائيطت  ميل  اري يطيو يييييييا  اليو يييييييائي    ي ييييييي  ي  

 وارمطفا. 

 

 

 
Dear Parents,  
 
This circular provides information about 
the UAE's  51st  National Day celebration that will 
take place at our school on Monday, 
November 28th, and Tuesday, November 29th, 
2022.  
 
On Monday, November 28th, 2022, our KG-12 
students will celebrate national day with a 
performance on the stage in the theatre. A program 
with specific times for the performances of the 
different grades and sections will be sent to parents 
so that parents can arrange for time off from work.  
 
The Arabic staff will communicate with parents 
about the attire and accessories needed for the 
group performances.         
 
Due to limited space in the theater, we request that 
parents follow our National Day program timings, 
and only one parent will attend the performances 
on Monday.      
 
 
On Tuesday, November 29th, 2022, from 8:30 a.m. 
to 2:00 p.m., all parents and their families are 
invited to join our National Day Celebration, which 
will be filled with fun, games, Arabic food, music, 
and enjoyment. Students will enjoy various games, 
while parents will have time to visit the different 
stalls and enjoy Arabic music, Yola, and food with 
their families.      
 
Parents or friends interested in having a stall or a 
space for a small business on Tuesday, November 
29th, 2022, in the gymnasium are welcome to 
complete the attached form and submit it by Friday, 
November 18th, 2022.  
 
 

http://www.ajyalfalah.sch.ae/
http://www.ajyalfalah.sch.ae/
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Kindly submit the required documentation for 
approval. The names of all stalls and 
business owners will be uploaded on ADEK's portal 
for approval and safety.  
 
Please complete the link below if you would like to 
contribute to the day's celebrations by providing 
a free service or food stall and submit it before 
Friday, November 18th, 2022. We want to finalize 
our plans in advance.  
 
We thank all your parents for your contributions and 
support to the UAE's 51st  National Day and look 
forward to celebrating the day with our Ajyal 
families and staff.  
 
https://forms.gle/pZTekThJLHhLc7uq5 
 
 
 
Yours sincerely,  
 
Antoinette Brown  
Principal Director 

ل يييييييييييييجط يميع أوليييييياء األمور عل  مسيييييييييييييييييا مييييياته  ويعم   لطيود 

لف    51الو    اليييييييييييييييييييييييييي   لييييي وليييييا اإلميييييارا  المط ييييييا ار  ييييي ت ون  طع 

 ا ح  ال بهذا اليود مع عائال  وال اير ار رس  .

 

ف ار الت  سييييييييام   يارزض  مل ا  يسييييييييم نا مسييييييييا ما أولياء األمور   

اح  يياليييا يوجييا وسيييييييييييييطور. ست حييالييا الط  ييا ست ار ييييييييييييييياركييا وتوف ر 

الوموذج   لى ، الطيياء لكميال  خيدمية منيانلية أو   ييييييييييييي  طعيام

 . 2022نوفمبر  18ق    ود ااجمما الراب  ادناه 

 

https://forms.gle/pZTekThJLHhLc7uq5 

 

 

 وت ةطوا ي  ول فائ  ا حاراد، 

 أن وان ت يطاو  

 م  طت ار رسا 

 

 

http://www.ajyalfalah.sch.ae/
http://www.ajyalfalah.sch.ae/
https://forms.gle/pZTekThJLHhLc7uq5
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             __________________________________                                             Name of business:  

                     ______________                                                          Type of business and products:   

                              ______________                          Name of Owner / Manager: FamilyName and  

          ______________             ______________                                                    Contact Number:  

                           ______________            ______________                                        Email Address:   

Emirates ID (copy required) 

Please indicate with a check (√) 

1 space (3x3) with 1 table and 2 chairs  

I agree to donate AED 300 (per space/ table) which will be collected by the school’s accountant 

, 2022. Please note that all funds which are generated will be thno later than November 24

donated to the charity that will be decided by the mothers’ Council.   

Important Notes: 

• All business must be uploaded on ADEK portal please provide documents on time. 

• You are kindly requested to set up and complete your stalls (exhibitions) on Monday, 

November 28th, 2022, between 3:00 p.m. to 8: 00 p.m. 

• You are requested to adhere to all ADEK health and safety regulations as per the Ajyal 

International School’s policy, Ministry of Health and Civil Defense regulations that will be 

posted at your stall(s) 

 

                I                                                             understood the regulations mentioned.      

                                        Signature of Owner / Manager:                  

                          Date:                

 

UAE National Day Celebration 

2:00 p.m. –November 2022 from 8:30 a.m.  th29 

Exhibition Space Request Form 

http://www.ajyalfalah.sch.ae/
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 احتفاالت اليوم الوطني لدولة االمارات العربية املتحدة 

 مساًء   2:00صباًحا وحتى  08:30من الساعة  2022نوفمبر  29

 نموذج طلب مشاركة في املعرض

 إسم املشروع:  

 نوع املعروضات:  

 االسم الكامل لصاحب املشروع:            

 رقم الهاتف: 

 البريد االلكتروني: 

 يرجى ارفاق صورة عن الهوية الوطنية

 √ يرجى وضع عالمة 

 ( مع طاولة وكرسيين.  3×3مساحة )            

  ة مؤسس درهم إماراتي للطاولة الواحدة "يرجى العلم أنه سيتم التبرع بمبلغ التأجير  كامال لصالح 300أوافق دفع مبلغ           

 .”مجلس األمهات من اختيار خيرية 

 مالحظات هامة:

يرجى تقديم املستندات  لذلك دائرة التعليم واملعرفة ، طلب موافقة على أنشطة داخل املدرسة ل يجب تقديم   •

 في الوقت املحدد.املطلوبة 

وحتى  ظهًرا   3:00ة  من الساع  2022نوفمبر  28املوافق   ثنينضرورة تجهيز األكشاك الخاصة بمعروضاتكم يوم اال •

 مساءً  8:00الساعة 

الفالح ولوائح   –السالمة وفقا لسياسة دائرة التعليم واملعرفة، مدرسة أجيال الدولية يرجى التقيد بقواعد الصحة و  •

 وزارة الصحة وقواعد الدفاع املدني التي سيتم وضعها على الطاوالت املخصصة.

 املذكورة أعاله.  حعلى علم بالشروط واللوائ، اقر                                               أنا  

                                                                 سقبل                                                     : التاريخ                                                                                  :التوقيع                            
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