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26-11-2020 

 

 : 12أولياء أمور طالب صفوف الروضة الى الصف 

 تحية طيبة وبعد،

 

 ،بمناسبة اليوم الوطني التاسع واألربعين لدولة اإلمارات العربية المتحدة نهنئكم أن وود  يسعدنا في مدرسة جرين

  1يوم الثالثاء  ستبدأ اعتبارا من  عطلة اليوم الوطنيعلما بأن   .2020نوفمبر  29يوم األحد  والذي سنحتفل به في مدرستنا

  6ي المنتظم والفصول الدراسية يوم األحد المدرس  الدوام. سيتم استئناف 2020ديسمبر  3وتنتهي يوم الخميس  2020ديسمبر 

 .2020ديسمبر 

 

 :(2020نوفمبر   29برنامج االحتفال باليوم الوطني )األحد  •
 

  (  للتعلم عن بعد ) 5-1الصفوف طالب و   (الهجينالنظام  ) Gr 5E و Gr 3 و Gr 1 و  KG 1 يُطلب من طالب      •

عند   نوفمبر 29 بتاريخ ، أو زي الجيش الزي الوطني الخاص بهم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة، أو لزي ارتداء ا

من طالب   يُطلب  ، كما و ) التعلم عن بعد(أو أثناء التواجد في الفصول االفتراضية  ) التعلم الهجين(  المدرسةالى  حضور ال

ارتداء الزي الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة،    التعلم الهجين والتعلم عن بعد ينظام من طالبلكل ( 12-6)  الصف

أو أثناء التواجد في  المدرسة الى  حضور العند  نوفمبر 30و  29في كل من ، أو زي الجيش الزي الوطني الخاص بهم أو 

 .عبر اإلنترنت  الفصول االفتراضية 

 

 

التواجد في الصفوف المحددة من قبل معلمة الصف على منصة   )التعلم عن بعد(  K-5 الصفوف  طالبيطلب من • 

TEAMS  نوفمبر، لمشاهدة الفيديو الخاص الذي أعدته المدرسة واالحتفال مع   29 صباح يوم االحد،  8:30 8:00-الساعة

 زمالء الدراسة. 

 

 

  – 8:00 من الساعة  TEAMS)التعلم الهجين والتعلم عن بعد(   التواجد على منصة   12-6على طالب الصفوف   •   

 . نرحب بانضمام أولياء األمور الفيديو الخاص الذي أعدته المدرسة.  لمشاهدة صباحا   8:50

 

 المعتاد.كاليوم الدراسي فصاعداً، سنستأنف الدروس العادية ونواصل  8:50من الساعة  •

 

 .األمن واألمان والسعادة على دولة اإلمارات العربية المتحدة  وكل عام والجميع بخير وسالم.أدام هللا 
 

 
 

 

 مع التحية 

 إدارة المدرسة 

 

. 
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Dear Parents of (K1 – G12), 

 

GIS would like to congratulate you on the grand occasion of UAE’s 49th National Day.  

GIS will be celebrating on Sunday, November 29th, 2020.  

The National Day holiday will start on Tuesday, December 1st, 2020 and end on Thursday, 

December 3rd, 2020.  Regular school operation and classes will resume on Sunday, December 

6th, 2020. 

 

The program for the National Day Celebration (Sunday, November 29th, 2020): 

 

• KG1, Gr 1, Gr 3, Gr 5E (Hybrid student) and the K-5 (DL students) are requested to wear the 

UAE national costumes, or their cultural clothes, or an army outfit on the 29th of November when 

attending school on-premises and classes online. Grades 6-12 students (Hybrid and DL) may 

also where the UAE national costumes, or their cultural clothes, or an army outfit on the 29th  and 

30th of November on-premses and classes online.  

 

• K-5  Students (Distance Learning ) are to be present on TEAMS at 8:00 am-8:30 on the 29th of 

November,  to watch the special video prepared by the school and celebrate with the classmates. 

 

• From 8:00 am – 8:50 am grades 6-12 (Hybrid and DL) are to be present on Teams to watch a 

special video prepared by the school, parents may join us in our celebration. 

 

•  From 8:50 onwards, we will resume regular classes and continue the day.  

 

May UAE be always a safe country and many happy returns to all. 

 

Thank you, 

School Administration 
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