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 2022 نوفمبر 29 :التاريخ

 
Date:  November 29th, 2022  

 

 الّسادة أولياء األمور الكرام، 

واالتحادية   املحلية  املؤسسات  على  وم  يب  الحتفاء ا يتوجب 

افق    الشهيد   وفقا للدليل   2022نوفمبر  30في يوم األربعاء املو

 . هذا اليوم  املكتب اإلعالمي لحكومة أبوظبياالرشادي الوارد من  

  

يوم  يدالشهيوم  ويعتبر   ا،  فيه دولة  تعبر  العربية  إل وطني  مارات 

أ شهدائها  املتحدة  لتضحيات  تقديرها  عن  ومؤسسات   
ً
فرادا

 . الشهداء  سرأل البواسل ووقوفها ودعمها 

يستمع جميع   حيث ا،صباح   8:00في الساعة العلم  يتم تنكيس

الصوتيإلى    لبةالط ال  التسجيل  دائرة  قبل  من  تعليم  املرسل 

 في فصولهم الدراسية.أثناء الوقوف  واملعرفة

 

الطل  ا،صباًح   11:20الساعة    على جميع  الذين   بةسيصطف 

عند   املدرسة  العلم  يحضرون  الرئيس يأمام  سارية    . االستقبال 

 . نرحب بأولياء األمور لالنضمام إلينا

الساعة   بداية    ا،صباًح   11:30في  عن  اإلعالن    دقيقة سيتم 

خالل   من  الصوتيالصمت  قبل    الثاني    التسجيل  من  املرسل 

ال واملعرفةدائرة   . تعليم 

الساعة   مرفقا ي،  اصباًح   11:31في  العلم  الوطني    رفع  بالسالم 

 .ماراتيإل ا

أبً  التي فقدت  أجيال  اإلماراتيين وعائالت  الجنود  مع  أو  قلوبنا  ا 

 
ً
 ًبا.قري ا أوأخ

 

س  مالحظة:  الساعة  تنطلق  يرجى  في  .  اظهر    12:00الحافالت 

طالب  ل  اصباح    12:15تفتح بوابات أولياء األمور في الساعة  و 

 . السيارات

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام، 

 براون أنطوانيت 

 مديرة املدرسة 

 

 

 
Dear Parents,  
 
I am sharing information regarding Commemoration 
Day, which will take place on Wednesday, November 
30th, 2022, as instructed and received from Abu Dhabi 
Government Media Office (ADGMO), originally 
published in Arabic.  
 
This day shall be considered a special day of respect 
recognizing the sacrifices and dedication of Emirati 
martyrs.  
 
The school will lower the UAE flags at 8:00 a.m. on 
November 30th, 2022, when we will announce the 
start of the moment of silence by playing the audio 
recording number one sent.  
 
All students will listen to the audio in 
their classrooms.   
 
At 11:20 a.m., all students attending the school will 
line up at the flag pole at the main reception. 
 
Parents are welcome to join us at the main reception 
flag poles. 
 
At 11:30 a.m., the start of the moment of silence will 
be announced by playing the second audio sent by the 
government.  
 
At 11:30 - 11:31 a.m., 1 Minute of silence will be 
respected. 
 
At 11:31 a.m., We will raise the flags again by playing 
the national anthem.   
 
Our hearts go out to the Emirati soldiers and Ajyal 
families who lost a father, brother, or close relative.  
 
Please note: Bus students will be dismissed at 12:00 
and car students at 12:15. Gates for parents will open 
at 12:15 a.m.  
 
Yours sincerely,  
Antoinette Brown  
Principal Director 
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