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Date:  November 21st, 2021  

Circular No:10  / AY 2021-2022 

Subject: U.A.E. Golden Jubilee 50th National Day_ 

 

Dear Parents,  

 

I am delighted to let you know that we received approval from ADEK to celebrate the U.A.E. 

Golden Jubilee, 50th National Day physically at the school.  

 

We have to comply with the health and safety regulations stated by ADEK and DOH of wearing 

masks and keeping to a one-meter physical distance at all times while having a limited number of 

visitors at the school.    

To safeguard our students and parents, we have decided to allow only one parent to enter the 

school during the celebrations, provided that the parent  meets the entry requirements of a 96-

hour valid negative PCR test and a Green Pass on Al Hosn Application.  

 

Parents will sign in on students' class lists to ensure that only one parent enters the venue.  

Having safety precautionary measures in mind, we will unfortunately not allow babies in strollers 

at the venues.  

 

To accommodate our parents and adhering to ADEK and DOH’s safety regulations, we have 

decided to celebrate this prestigious occasion on two days that are planned as follows:  

 

Sunday, November 28th, 2021:  

Kindergarten and Grade 1 students will participate in a short presentation in the school's 

theatre. Students may dress in National dress. PCR checks will be done at the KG entrance door. 

The main reception will not be available for entrance.  
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Monday, November 29th, 2021:  

Grade 2-11 students will participate in a short presentation. Venue to be announced. Students 

may dress in National dress.   

Parents will enter and exit through the outdoor gates as per the school’s exit and entrance 

procedures.  

Distance learning students will celebrate the U.A.E. 50th celebration virtually. 

 

Please note: Parents will receive a program that will provide them with the exact time when the 

different grade groups will participate. This will avoid overcrowded spaces. 

 

We look forward to welcoming our parents to the school for this memorable occasion.  

 

Yours sincerely, 

 

 

 

 Antoinette Brown  

Principal Director  
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 2021 نوفمبر 21 التاريخ:

 2021-2022 العام األكاديمي / 10 تعميم رقم

 يالوطني الخمس  املوضوع: اليوم
 
 هبي لدولة اإلمارات العربي  ن، اليوبيل الذ

 
 حدة ة املت

 

 ،وبعدالّسادة أولياء األمور الكرام، تحّية 

التّ   ميسعدني أن أخبرك  الوطني الخمسب عليم واملعرفة لالحتفالأننا تلقينا موافقة من دائرة   ياليوم 
ّ
الذ هبي لدولة  ن، اليوبيل 

 . ولكن ضمن شروط   ، االحتفالالحضور للمدرسة ملشاركة أبنائهم حدة حيث ُسمح ألولياء األمور ة املتّ اإلمارات العربيّ 

 

الّص  بلوائح  االلتزام  والّس علينا  التّ حة  دائرة  قبل  من  عليها  املنصوص  الّص المة  ووزارة  واملعرفة  فيما  عليم  بارتداء  حة  يتعلق 

 وار في املدرسة. من الزّ محدود مع وجود عدد الكمامات والبقاء على مسافة متر واحد في جميع األوقات  

 

نتيجة  إبراز   ، مع ضرورةماح ألحد الوالدين فقط بدخول املدرسة خالل االحتفاالتقررنا الس  أمورنا،   لحماية طالبنا وأولياء

 .نساعة مع املرور األخضر على تطبيق الحص  96سلبية صالحة ملدة  19-فحص كوفيد 

 

 سيقوم أولياء األمور بتسجيل الّد 
ّ
 خول في قوائم الط

ّ
 الكد من وجود أحد الوالدين فقط للحفاظ على  الب لكل فصل للتأ

ّ
سبة  ن

األطفال الصغار أو من هم  يسمح بدخول  فإنه لن  المة االحترازية،  االستيعابية القصوى املسموح بها. ومع مراعاة تدابير الّس 

 العربات. في 

 ، على النحو التالي:  مينعلى مدى يو أولياء األمور احتفالنا، فقد قررنا أن يكون االحتفال أن نشارك ستطيع  ولكي ن

 : 2021نوفمبر  28األحد 

يمكن للطالب ارتداء الزي الوطني.   .مسرح املدرسة  علىسيشارك طالب رياض األطفال والصف األول في عرض تقديمي قصير  

  متاح  بوابة الروضة  ستكون 
ً
ساعة مع    96سلبية صالحة ملدة    19-نتيجة فحص كوفيد  إبراز    مع ضرورةمور أولياء األ   لدخول ة

 . لن يكون االستقبال الرئيس ي متاًحا للدخول.ناملرور األخضر على تطبيق الحص 

 :2021نوفمبر  29اإلثنين 

 الفوف من  سيشارك طالب الصّ 
ّ
عن مكان وبرنامج الحفل    اإلعالنسيتم    .  عرض تقديمي قصير  الى الحادي عشر فياالبتدائي    انيث

  نطقة الخارجية املالوالدان ويخرجان من خالل البوابات املوجودة في  سوف يدخل    ن للطالب ارتداء الزي الوطني. يمك الحًقا.  

ا على سالمة الجميع. 
ً
 حفاظ
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 ا ندعو 
 
 عن بعد. حدةباالحتفال معنا باليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية املتّ  علم عن بعدطالب الت

يلي  ما  مالحظة  لكم :يرجى  نرسل  االحتفال   سوف  الوقت  برنامج  ذكر  الر  مع  فصل  لكل  باملحدد  االلتزام   الجاء 
 
وقيت  ت

 املختلفة لتجنب االزدحام داخل املدرسة. في املراحل  املخصص ألطفالكم 

 العظيمة على قلوبنا.هذه املناسبة لحضور  في املدرسة رحب بوجودكم معنا ن

 ،  مع فائق االحترام والتقدير 

 أنطوانيت براون 

 ة مديرة  املدرس
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