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14th November 2017
To the Parents of All Students
Dear Parents,
As part of our Year of Giving activities, we are delighted to inform you that Rashid School for
Boys will be participating in Dubai Cares’ Adopt-a-School initiative.
Founded by His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice President and
Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, as part of Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Global Initiatives, Dubai Cares’ vision is to break the cycle of poverty by providing children
and young people in developing countries with access to quality education.
Rashid School has undertaken to raise Dhs 132,000/- to Adopt-a-School in Malawi. With
Dubai Cares, we will seek to improve the infrastructure of primary school classrooms in a
rural area of Malawi and provide a safe and sanitary area for children to learn and for
teachers to teach. We will also improve access to adult education and literacy skills by
providing training to local facilitators to teach illiterate women the fundamentals of reading
and writing. During 2018 or 2019, we also hope to be able to visit the school and see what
we have helped achieve.
To support this initiative, students across the school have been challenged to plan, organise
and carry out fundraising activities focused on our National Day Carnival on Wednesday 29th
November. This will help us reach our goal of Dhs132,000/-, required to help build equip
and staff a school in Malawi.
The Year of Giving aims to celebrate the virtues of giving and cement philanthropy in the
heart of the nation through Social Responsibility, Volunteering and Serving the nation.
Rashid School is proud to be playing its part in these noble aims as we encourage positive
humanitarian traits in our students, helping to establish the UAE as the most philanthropic
country in the world.
Students and staff alike are excited about this project and we look forward to your support
for our fundraising activities. Should you wish to discuss the project further, please contact
the school and we will be happy to hear from you.
Yours sincerely,

Glyn Kilsby
Headmaster
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السادة /أولياء األمور

المحترمين

كجزء من أنشطة عام الخير ،يسعدنا إعالمكم بأن مدرسة راشد للبنين سوف تشارك في مبادرة دبي العطاء "تبنى مدرسة".
أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كجزء من مبادرات محمد
بن راشد العالمية ورؤية دبي العطاء في كسر حلقة الفقر من خالالل دعالم حصالول األطفالال فالي البلالدان الناميالة علالى حقهالم فالي التعلاليم
األساسي السليم.
وقد تعهدت مدرسة راشد للبنين مع دبي العطاء على جمع وتقديم مبلغ  132.000درهم لتبني مدرسة في مالوي ،وسوف نسعى إلى
تحسين البنية التحتية لصفوف مدرسة ابتدائية في المنطقة الريفية في مالوي وتالوفير منطقالة آمنالة وصالحية للطفالال للالتعلم وللمعلمالين
للتدريس .كما سنعمل أيضا ً على تحسين فرص حصول الكبار على تعلم مهالارات القالراءة والكتابالة مالن خالالل تالوفير تالدريب للحلقالات
الدراسية المحلية لتدريس النساء األميات أساسيات القراءة والكتابة .ونأمل خالل عام  2108أو  2019أن نتمكن من زيارة المدرسالة
ورؤية ما ساعدنا على تحقيقه.
لدعم هذه المبادرةُ ،
طلب من جميع طالب المدرسة التخطيط وتنظيم وتنفيذ عدد من األنشالطة اببداعيالة يكالون تركيزهالا علالى كرنفالال
العيد الوطني المزمع إقامته يوم األربعاء الموافق  29نوفمبر لمساعدتنا على تحقيق هالدفنا لجمالع مبلالغ  132.000درهالم  ،المطلالوب
للمساعدة في بناء وإعداد مدرسة في مالوي.
ويهدف عام العطاء لالحتفال بفضائل العطاء وزرع األعمال الخيرية في قلب األمة من خالل المسؤولية االجتماعية والعمل التطوعي
وخدمة األمة .تفخر مدرسة راشد للبنين بالقيام بدورها في تحقيق هذه األهالداف النبيلالة ونحالن نشالجع علالى لالرس الصالفات ابنسالانية
ابيجابية في طالبنا ،مما يساعد على تأسيس دولة ابمارات العربية المتحدة باعتبارها البلد األكثر خيرية في العالم.
الطالب والموظفون متحمسون على حد سواء لهذا المشروع ،ونحن نتطلع إلى دعمكالم ألنشالطة جمالع التبرعالات لالدينا .إذا رلبالتم فالي
مناقشة المشروع بتوسع ،يرجى االتصال بالمدرسة وسوف يسعدنا أن نستمع لما لديكم.
المخلص،

جلين كيلزبي
المدير

