01th March, 2019
Dear Parents,
Subject: UAE Librarian of the Year Award
We are extremely happy and proud that Mr.
Basavaraja, was declared as one of the top three at
the School Librarian of the Year Award which was
held on 6th March, 2019, in partnership with The
Executive Council of Dubai. The award was
announced during the Emirates Airline Festival of
Literature.
Mr. Basavaraja competed with over 100 schools.
The school was then shortlisted followed by an
inspection team visiting our school library. The
school was further shortlisted as the finalist and was
one amongst nine schools and the only school from
Al Ain. He presented with the award by H.H.
Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, President of
the Department of Civil Aviation, Chairman and
Chief Executive Emirates Airline & Group, Chairman
Dubai Airports and Chairman Emirates Literature
Foundation, HE Abdulla Al Basti, Secretary-General
of The Executive of Dubai, Mrs. Isobel Abulhoul,
OBE, CEO and Trustee of the Emirates Literature
Foundation and authors Nicola Morgan and
Maitha Al Khayyat.
This award, indeed, is praise worthy and as a
school, we congratulate Mr. Basavaraja for this
phenomenal achievement in just a year and a half,
and you had to stand in competition with schools
that were well established.

Circular No.:58/2018-19

,أولياء األمور الكرام
جائزة أمناء مكتبات المدارس:الموضوع
 باسافاراجا كواحد من/نحن في غاية السعادة والفخر إلعالن السيد
أفضل ثالثة أمناء مكتبات على مستوى المدارس في دولة االمارات
 بالشراكة مع، 9102 ،  مارس6  التي عقدت في،العربية المتحدة
المجلس التنفيذي المارة دبي ومؤسسة اإلمارات لآلداب حيث تم
اإلعالن عن الجائزة خالل أسبوع مهرجان طيران اإلمارات لآلداب
.9102
 حيث تم اختيار. مدرسة100 وتنافس السيد باسافاراجا مع أكثر من
المدرسة من قبل فريق المفتشين الذين قاموا بزيارة مكتبة المدرسة
،  كما اختيرت ضمن قائمة المرشحين النهائيين.في وقت سابق
.وكانت واحدة من بين تسعة مدارس والمدرسة الوحيدة من العين
،وقد قام بتسليم الجوائز للفائزين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
 ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس،رئيس هيئة الطيران المدني
 ورئيس مجلس إدارة،التنفيذي لطيران اإلمارات ومجموعتها
، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات لآلداب،مطارات دبي
 أمين عام المجلس التنفيذي إلمارة-وسعادة عبدهللا محمد البسطي
. والكاتبة ميثاء الخياط، والكاتبة نيكوال مورغن،دبي
 نهنئ،  وبدورنا كمدرسة،يستحق الثناء والتقدير للفوز بهذه الجائزه
باسافاراجا ويسرنا االحتفاء بالدور الكبير الذي قام به خالل/السيد
 حيث وقف للتنافس مع مدارس كبيرة، عام ونصف العام فقط
.وراسخة
استمروا في العمل الجيد مع تمنياتنا لكم بالتوفيق في لعب دور
.محوري لتعزيز المطالعة وبناء الجيل القادم من القرّاء

Keep up the good work and wish you the very best
as you continue to play a pivotal role in creating
the next generation of readers.
Thank you!
Warm regards,
Jaana Wilkko,
Principal.

مع جزيل الشكر والتقدير
أطيب التحيات
يانا ويلكو
مديرة المدرسة

