وطن العطاء
األهال األعزاء
ي
ن
ن
والثماني للمملكة العربية السعودية وتوحيد
الوطن الثامن
يرس مدارس األجيال المتطورة العالمية أن تهنئكم باليوم
ي
ن
نحتف بذكرى التوحيد وترسيخ
المملكة عىل يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود  ،كما يرسنا ان
ي
ن
االعتاز بالدين والوالء للملك والنتماء للوطن وتنميه للقيم الوطنية .

وذلك يوم الثالثاء الموافق  2018 / 9 / 25للصف األول إل الصف الثالث ن
بني .
ويوم االربعاء الموافق  2018 / 9 / 26للصف األول إل الصف الخامس بنات .
ويوم الخميس الموافق  2018 / 9 / 27للصف السادس إل الصف الحادي عرس.

ن
ن
الوطن .
الن تتعلق باليوم
*مالحظه  :يستطيع الطالب والطالبات ارتداء الزي
ي
الوطن و احضار االطعمه ي
ي
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Dear Parents
The National Day of Saudi Arabia is an opportunity to learn about the work of King AbdulAziz, how he established the Kingdom of Saudi Arabia, and what he did to unify a large
portion of Arabia. Therefore this memory is celebrated by AGS schools on the following
days:
G1 to G3 Boys on Tuesday 25 \ 9 \ 2018.
G1 to G5 Girls on Wednesday 26 \ 9 \ 2018.
G6 to G11 on Thursday 27 \ 9 \ 2018.

*Note: Students can wear the Saudi Costume and bring food related to the Saudi National
Day on their celebration day.
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