Abu Dhabi City Schools

Subject: Invitation to Participate in the Book Fair Activities
Wednesday, March 12, 2014
Dear Parents,
It is so positive and important to instill in our children and students the habit of reading in its broader context. This includes literacy and inquiry in all different areas. Parents and educators play a vital role in being
role models to children and participating in their process of learning. ENS ADC is glad to inform you that
we will be having a book fair between the 27th of April and 1st of May at the three schools (KG & Primary,
Girls, & Boys). The three book fairs will include a variety of books from different book shops as well as
events and activities run by staff, parents, students, and external organizations that go hand in hand with
the goals of the book fair.
It is our pleasure to give you (fathers and mothers) the opportunity to participate by running an activity of
your own for visitors at a corner during the book fair. Some examples of activities are: cooking, drawing,
flower arranging, gift wrapping, science experiments, calligraphy, poetry, writing stories, reading stories,
puppet show, face painting of book characters, and others. All participants will be honored by the school
and given certificates of participation at a later date. For those who are willing to participate, kindly communicate with the librarian according to the table below not later than 13 April at the latest and please
specify the following:
1. Name of participant 2. Kind of activity 3. Duration of the activity 4. Target or age group
5. Preferable days and times (during the days of the book fair)
Name of Librarian
Ms. Aysha Almheiri

School
KG 1 &2

e-mail
a.almheiri@ens.sch.ae

Office no.
865999420

Ms. Aysha Al Badi
Ms. Noor Al Askari
Ms. Alaa Qasem

Primary (1–4)
Boys (5-10)
Girls (5-12)

a.albadi@ens.sch.ae
n.alaskari@ens.sch.ae
a.qasem@ens.sch.ae

278659994
865999454
865999424

Thank you for your cooperation.
Mr. Gustav Gröpp

Libraries Department

ADC Campus Director

ADC Campus

مدارس فرع ابوظبي
الموضوع :دعوة للمشاركة في أنشطة معرض الكتاب
األربعاء  26مارس 6825
أولياء األمور الكرام،،،
تحية طيبة وبعد،،،
ما أجمل أن نغرس في أوالدنا وطالبنا هواية القراءة بمفهومها الواسع الذي يشمل الثقافة وطلب المعرفة في شتى المجاالت ،وماا أرو أن
نكون القدوة لهم وان نشاركهم ونتحمس معهم لتعلم كل ما هو نافع ومفيد .وإيمانا منا بأهاماياة الاكاتااب ودورن فاي تاناماياة بادرات الاطاالاب
المختلفة ،يسعدنا أن نعلمكم بأن معرض الكتاب لمدرسة اإلمارات الوطنية فر أبوظبي سيكاون مان  64أباريال وحاتاى  2مااياو فاي فاي
المدارس الثالث (الروضة واالبتدائي – مدرسة البنات – مدرسة األوالد) .ستتضمن الماعاارض الاثاالث ماجاماوعاة ماتاناوعاة مان الاكاتاب
بمشاركة عدد من دور النشر باإلضافة إلى فقرات وأنشطة مختلفة تدار من ببل المعلمين ،أولياء األمور ،الطلبة وبعض الجهات الاخاارجاياة
وتدعم أهداف المعرض.
ولذا يشرفنا دعوة اآلباء واألمهات للمشاركة في أنشطة معرض الكتاب ليكون لهم دور فعال من خالل تقديم فقرات ثقافية لزوار الاماعارض
وهذن بعض األفكار للفقرات التي يمكن المشاركة بها :طبخ ،رسم ،تنسيق الزهور ،تغليف الهدايا ،تجاارب عالاماياة ،فاناون الاخاط ،الشاعار،
تأليف القصص ،براءة القصص ،مسرح العرائس ،الرسم على الوجه لشخصيات بصصية ،وغيرها .وسيتم تكريم جاماياع الاماشااركايان فاي
المعرض من ببل المدرسة وتسليمهم شهادات تقدير في وبت الحق.
لمن لديه الرغبة في المشاركة يرجى التواصل مع أمينات المكتبة حسب الجدول المبين في األسفل فاي مووعود أاهوا  31أبورلو وتاحادياد
اآلتي:
 .2اسم الشخص المشارك  .6نو النشاط  .9الوبت المستغرق للنشاط  .5الفئة أو المرحلة العمرية المستهدفة للنشاط
 .4األيام واألوبات المفضلة (خالل أيام المعرض)
اسم أملنة المكتبة
أ .عائشة المهيري
أ .عائشة البادي
أ .نور العسكري

المدرسة
الروضة
االبتدائية (أول  -رابع)
األوالد (خامس – عاشر)

أ .آالء باسم

البنات (خامس – ثاني عشر)

البرلد االكتروني
a.almheiri@ens.sch.ae
a.albadi@ens.sch.ae
n.alaskari@ens.sch.ae
a.qasem@ens.sch.ae

شاكرين لكم حسن تعاونكم .
جوستاف جرووب

بسم المكتبات

مدير فر أبوظبي

فر أبوظبي

هاتف المكتب
865999420
278659994
865999454
865999424

