
  

 

 

           International Jubilee Private School 

           American Syllabus (SY 2019-2020) 

 

Dear Parents,                                                                 Oct 31, 2019 

Courteous and cordial greetings! 

 

This is to inform you that IJPS will be celebrating the UAE Flag Day on Sunday 3
rd

 November 

2019, they will raise the UAE flag at 11:00 AM for 10 minutes to take pride in the Spirit of the 

Union and the UAE National Identity, and we request you to send UAE flags with your child. 

 

*Note: This day will be a regular school day schedule, so please make sure to bring the school 

books.  

Thanks for your usual support 

School Administration 

IJPS 
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           International Jubilee Private School 

           American Syllabus (SY 2019-2020) 

 
31/10/2019  

 أولياء األمور المحترمين 

  تحية طيبة وبعد  .... 

يث سيقومون برفع العلم اإلماراتي في تمام ح بأن طالب مدرسة اليوبيل الدولية الخاصة سوف يحتفلون بيوم العلم إعالمكمنود 

وذلك لتعزيز اإلنتماء وحب الوطن في قلوب طالبنا  دقائق 10لمدة   8201\11\3الموافق  حديوم األ  من صباح 11:00الساعة 

 .وتعزيز الهوية اإلماراتية 

 .فالرجاء من أولياء األمور إمداد أبنائهم بأعالم صغيرة 

  سيكون هذا اليوم يوم دراسي كامل فالرجاء اإللتزام بإحضار الكتب الدراسية.مالحظة: *

 جزيال لحسن تعاونكم  وشكرا
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