عيشي بالدي عاش اتحا د إماراتنا
ب إلدارة مدرسة قادة المستقبل ال دّولية الخاصة أن تهنئ كُ م
ي طي ُ
ب اليوم الوطني ال سّ ابع واألربعين لدولة اإلمارات العربية المتحدة
ونتشرف بدعوتكم لحضور االحتفال الذي ستقيمه أسرة المدرسة بمناسبة هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جمي ع ً ا
وذلك يو م األربعاء الموافق لل ث ّامن والعشرين من نوفمبر  -من ال سّ اعة الحادية عشر ظهر ا ً -إلى ال سّ اعة ال ّر ابعة
عص ًر ا في مدرستكم  (،مدرسة قادة المستقبل) حيث ستقام في القاعة ال ّر ياض ي ّ ة فقرات فن ي ّ ة متنوعة من تقديم عيال
زايد وزهرات زايد رحمه هللا .
الوطني على أبواب الوطن يطرق القلوب
ت متنوعة في ال سّ احات الخارج ي ّ ة للمدرسة  .فها هو اليوم
ث ّم ستقام فعاليا ٌ
ّ
إلى أرواحنا  ،وكم هو جمي لٌ أن نع ب ّ رعن فرحتنا بهذه المناسبة الوطن ي ّ ة الغالية ل ت دخل ال سّ عادة والبهجة إلى قلوبنا
جمي ع ً ا ! وبقدومكم تتم فرحتنا.

ص ف ال سَّ ادس يوم األربعاء من ال سَّ اعة ال سَّ ابعة والنصف
األو ل إلى ال َّ
مالحظة :سيكون دوام ال طُّ الب من ال َّ
ص ف َّ
حتى ال سَّ اعة ال َّر ابعة ,ودوام الروضة األولى وال ث َّانية من ال سَّ اعة ال سَّ ابعة والنصف حتى ال سَّ اعة الواحدة ظه ًر ا
وسيكون انطالق الحافالت في تمام ال سَّ اعة ال ّر ابعة  .وشكر ا ً
Future Leaders International Private School cordially invites you to the UAE ( Legacy

.

Nation of The Great Sheikh Zayed “God Bless His Soul” ) National Celebration Day,
on Wednesday Nov. 28 at 11:00 AM where our Future Leaders are going to express
their pride and happiness, this will be followed by an UAE style amazing carnival in
the outskirts of the school.
PS : Buses will leave home at 4:00 PM for grades 1 to 6 and 1:00 PM for grades KG1, KG2.
All students must be in school at 7:30 AM as always.
Long Live The UAE
Long Live Our Future Leaders
Best Regards
Future Leaders International Private School Admin

