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November 27, 2019 

Office of the Headmaster  

Dear Parents, 
 

GEMS Wesgreen International School will be celebrating UAE National Day on Thursday 28th 
November and there will be an opportunity during morning line-up to remember all the UAE 
Martyrs during a one minute silence. Students in the Girls’ School will also lead an oath to the flag. 
Parents, you are welcome to join any line up on Thursday morning to pay tribute to the Martyrs.  
All Schools have lined up special activities that will take place throughout the day and students will 
have the opportunity to experience a National Day that will be filled with lots of fun and joy! During 
Primary line ups this past week, the students have conducted presentations and performed Emirati 
Songs and dances in preparation for this special event and our operations team have done a 
wonderful job decorating the reception areas in the different schools.  
 

 We have Emirati Cultural dancers coming to Wesgreen and they will be starting their first 
performance near the KG Building at 8:30am. You are more than welcome to stay and enjoy 
this special start to our National Day at Wesgreen.  

 Students are encouraged to dress in traditional Emirati clothing or in the colours of the UAE 
National Flag and are welcome bring in food for the class/form to share.  Please do not send 
in foods containing nuts and we thank you in advance for considering healthy options 
wherever possible.  

 The Heads of school will send out more detailed information about what is happening in their 
buildings. Students will not require any money for the stalls or activities. 

 Please be advised students will not be permitted to bring in mobile phones or iPads to school 
on the day; we will have primary staff and secondary media teams taking photos and we will 
send a link so you can download any that you like.  

 
I want to take this opportunity to wish all our students and families a happy and peaceful long 
weekend as we all celebrate this important occasion. 
 
Kind regards, 
 
  
Mr J Dey 
 
Headmaster/CEO - Elect 
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 السادة اآلباء األعزاء،
 

نوفمبر  28الدولية باليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة يوم الخميس الموافق جيمس ويسجرين  ستحتفل مدرسة
فترة الصباح لنتذكر جميع شهداء اإلمارات خالل وقوف دقيقة صمت واحدة. ستقوم وستكون هناك فرصة خالل 

الطالبات في مدرسة البنات أيًضا بتحية العلم. حضرات اآلباء الكرام ، نرحب بكم لالنضمام إلى أي طابور صباحي يوم 
 .الخميس لتكريم الشهداء

اح للطالب فرصة االحتفال باليوم الوطني المليء وضعت جميع المدارس أنشطة خاصة ستقام على مدار اليوم وستت
بالكثير من المرح والفرح ، أجرى الطالب في المدرسة االبتدائية في األسبوع الماضي خالل الطابور الصباحي عروًضا 

ي ف وأداء أغان ورقصات إماراتية استعداًدا لهذا الحدث الخاص وقام فريق عملياتنا بعمل رائع لتزيين مناطق االستقبال
 .فروع المدرسة المختلفة

 
 ستكون هناك فقرات رقص شعبية تؤديها فرقة تراثية إماراتية وسيبدأون أول عرض لهم بالقرب من مبنى KG 

 .صباًحا. أهال وسهال بكم للمشاهدة واالستمتاع بهذه البداية الخاصة لليوم الوطني في ويسجرين 8:30في الساعة 

  المالبس اإلماراتية التقليدية أو بألوان العلم الوطني لدولة اإلمارات العربية يتم تشجيع الطالب على ارتداء

المتحدة ، ونحن نرحب بإحضار الطعام للمشاركة في هذا اليوم الوطني. يرجى عدم إرسال األطعمة التي تحتوي 

 .على المكسرات ونشكركم مقدًما على التفكير في خيارات صحية كلما كان ذلك ممكنًا

 دراء المدرسة معلومات أكثر تفصيالً حول ما يحدث في مبانيهم. لن يطلب من الطالب أي أموال سيرسل م

 .لألكشاك أو األنشطة

 يرجى العلم بأنه لن يُسمح للطالب بإحضار هواتف محمولة أو أجهزة iPad  إلى المدرسة في هذا اليوم ؛ سيكون

ن لثانوية تلتقط الصور وسنرسل رابًطا حتى تتمكنون ملدينا فريق في القسم االبتدائي وفرق أخرى في األقسام ا

 .تنزيل أي شيء تريدونه

أريد أن أغتنم هذه الفرصة ألتمنى لجميع طالبنا وعائالتهم عطلة نهاية أسبوع طويلة سعيدة وآمنة حيث نحتفل جميعًا 
 .بهذه المناسبة الهامة

 
 أطيب التحيات،

 
 السيد ج. دي

 مدير المدرسة
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