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14th November 2017

Dear Parents
National Day Family Carnival
I am delighted to announce that we will be holding our National Day Family Carnival on
Wednesday 29th November from 4:00 – 7:30pm. The Carnival will be an opportunity to
celebrate UAE’s National Day and also to raise money for Dubai Cares: Adopt a School
Project. The Carnival is being run and organised by the students and staff of the school and
we hope very much that you and your family will join us on this occasion. We have many
local cultural activities and a wide variety of events, activities and games.
The Carnival is only open to members of the school and their families and we will be issuing
tickets a few days before the event. I would be grateful if you could indicate on the slip in
your son’s diary how many tickets your family requires. The slip should be returned to son’s
class teacher by Thursday 23rd November. There is no morning school on 29th November,
but you and your son are invited to join the event between 4:00 and 7:30pm.
We are also collecting items that we can use as prizes, for our Foundation Stage ‘Toy Shop’
and for our Carnival Auction. We will accept anything from new cuddly toys and games, to
sports and electronic equipment. In the past, due to the generosity of Rashid School
families, we have had a whole range of different items to auction, from falcon statues, art
work, cinema vouchers and iPhones, all the way to laptops and cars! If you can donate
anything, your son should give these to his teacher or hand them in at the school reception.
We look forward to seeing you on the 29th November.
Yours sincerely

Glyn Kilsby
Headmaster
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 14نوفمبر 2017

السادة/أولياء األمور

المحترمين
الكرنفال العائلي للعيد الوطني

يسرني أن أعلن أننا سوف نقيم كرنفال األسرة للعيد الوطني يوم  29نوفمبر من الساعة  4:00حتى  7:30مسا ًء  .سوف يكون
الكرنفال فرصة لالحتفال باليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة وأيضا لجمع األموال لمشروع دبي العطاء :تبني مدرسة.
ويقوم الطالب والمدرسون بتـنظيم الكرنفال ونأمل كثيرا أن تنضموا إلينا وعائالتكم في هذه المناسبة .لدينا العديد من األنشطة الثقافية
المحلية ومجموعة واسعة من الفعاليات واألنشطة واأللعاب.
هذا الكرنفال متاح ألعضاء هيئة التدريس والموظفين وأسرهم وسوف نقوم بإصدار التذاكر قبل أيام قليلة من الحدث .وسوف أكون
ممتنا لو تفضلتم باإلشارة إلى عدد التذاكر المطلوبة لكم وعائالتكم في االستمارة الموجودة في مفكرة نجلكم وإعادتها إلى معلم صف
نجلكم في موعد أقصاه يوم الخميس  23نوفمبر .ال يوجد دوام مدرسي صباح يوم  29نوفمبر ،لكنكم مدعوون ونجلكم لمشاركتنا
هذا الحدث بين الساعة  4:00عصراً حتى  7:30مساء..
نقوم أيضا بجمع األشياء التي يمكننا استخدامها كجوائز للمرحلة التأسيسية "متجر لعب" ولدينا مزاد الكرنفال .نقبل أي شيء من
األلعاب المحبوبة لدى األطفال الجديدة واأللعاب األخرى ،إلى الرياضة واألدوات اإللكترونية .في الماضي ،ونسبة لسخاء عائالت
مدرسة راشد ،كان لدينا مجموعة كاملة من المواد المختلفة للمزاد ،من تماثيل الصقور ،واألعمال الفنية ،وقسائم السينما
والموبايالت ،إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات! إذا كنت تستطيع التبرع بأي شيء ،فعلى نجلكم أن يسلمها لمدرس الصف
أو لمكتب االستقبال بالمدرسة.
نتطلع إلى رؤيتكم في  29نوفمبر.
المخلص،

جلين كيلزبي
المدير

