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Thursday 6th May 2021 

Dear Parents, 

 

We congratulate you on the last ten days of Ramadan. We hope that the remaining days of the holy 

month will be filled with spirituality, and that Allah will accept your good deeds, and that you and 

your families will be in good health. 

 

As the end of the holy month approaches, everyone prepares to celebrate Eid Al Fitr with their 

family. But we must take caution in light of the current circumstances related to the pandemic, but 

we hope that this does not dampen the celebrations. 

 

In the Academy we would like to mark Eid on the first Friday back after our break, the 21st of May. 

On this day pupils are invited to attend in non-uniform. 

Please ensure that the choice of outfit is in keeping with our school dress code and school ethos. 

 

Ahead of time we wish you Eid Mubarak for next week and wish you a happy and safe week. We 

look forward to welcoming all of our pupils back to school on Monday the 17th of May at 8:30 when 

our gates open. 

 

Yours sincerely, 

 

Dr Abeer BinAli        Mr Stuart McWilliams 

Head of Primary       Head of Upper 

 

 

 أولياء األمور األعزاء،

 

نبارك لكم حلول العشرة األواخر من رمضان. نأمل أن تكون األيام المتبقي من الشهر الكريم  عامرة بالروحانية وأن يختم هللا لكم 

 بالقبول والمغفرة, وأن تظلوا أنتم وعائالتكم بصحة جيدة وأمان. 

 

ولكن يجب علينا أخذ الحيطة والحذر في ظل مع اقتراب نهاية الشهر الكريم، يستعد الجميع  لالحتفال بعيد الفطر مع األهل. 

 الظروف الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا.

 

مايو. في هذا اليوم ، يستطيع الطالب الحضور  21ستقوم األكاديمية باالحتفال مع طالبها بعيد الفطر السعيد يوم الجمعة الموافق 

 د المدرسة وطبيعتها اإلسالمية(.)يرجى التأكد من أن اختيار زي يتماشى مع قواعبزي غير رسمي . 

 

حيث ستفتح البوابات في تمام  مايو 17االثنين نتمنى لكم عيد فطر سعيد ونتطلع إلى الترحيب بعودة جميع طالبنا إلى المدرسة يوم 

 .8:30الساعة 

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 األستاذ / ستيوارت ماكويليامز        د. عبير بن علي

 مدير القسم الثانوي        االبتدائيمدير القسم 


