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Subject: KG- AJ Got Talent 2023  :ن التمهيدية الموضوع عرض مواهب مدرسة العي   

Dear Parents, 
 
Greetings from Al Ain Juniors School! 
 
All students currently enrolled at AJ are invited to 
participate in our 2023 Talent Show: AJ Got Talent.   
 
The following are the acts that your child can choose 
from:  
1.  Elocution 

Topics: friendship, school, mother/father, teacher, 
my favorite place  

2.  Singing   

Lyrics must be age appropriate and may be in any 
language.  

3. Dancing  

Choice of song must be age appropriate and in any 
language.  

4. Cooking without fire  

Fruits/vegetables must be sliced on the spot.  

5. Mono-acting  

6. Mimicry   

7. Any other age-appropriate talents. 
 
So many of our students are incredibly talented, and 
we can't wait to show our community just how 
amazing they are.   
Who? All students enrolled in AJKG.   

When? Preliminary: 6th January 2023  

Where? Respective classroom  

 

The best performances will be qualified for the 
semifinals on 13th January 2023. Performances will be 
judged and the ones chosen will go to the finals on 
10th February 2023.  
 
Participants are allowed to join in only one act. They 
will be asked to perform a 2-minute show of their 
talent and will be judged based on the criteria 
described in the attached flyer.  
We wish our talented students all the best! 

 أولياء األمور الكرام،

 تحية طيبة وبعد،،،

ن التمهيدية مدعوون  ي مدرسة العي 
ن
ن حالًيا ف جميع الطلبة المسجلي 

ن التمهيدية  ي عرض مواهب مدرسة العي 
ن
 . 2023للمشاركة ف

 

ي يمكن لطفلك االختيار من بينها:  العروضفيما يلي 
 الت 

 . الخطابة1

ي المفضل
 . المواضيع: الصداقة، المدرسة، األم / األب، المعلم، مكانن

 . الغناء2

ي مناسبة لعمر 
ون ويمكن أن تكالطفل، يجب أن تكون كلمات األغانن

 بأي لغة. 

 الرقص . 3

ون ويمكن أن تكالطفل، يجب أن يكون اختيار األغنية مناسًبا لعمر 
 بأي لغة. 

 . الطبخ بدون نار4

 . أثناء العرضيجب تقطيع الفواكه / الخضار 

 المنفرد.  . التمثيل5

 . . التقليد 6

 . الطفل. أي مواهب أخرى مناسبة لعمر 7

ار االنتظالكثي  من طالبنا موهوبون بشكل ال يصدق، وال يسعنا 
 الستعراض مدى روعتهم. 

 

ي مدرسة من
ي مرحلة رياض األطفال فن

ن فن ؟ جميع الطالب المسجلي 
ن التمهيدية.   العي 

ي ؟ مت  
 . 2023 يناير  6 الموعد المبدن 

 . الغرف الصفية؟ أين

ي أفضل العروض إىل الدور  تتأهل
ي  النصف نهان 

 ،2023يناير  13فن
اير  10 وستقام النهائيات بتاري    خ  . 2023فير

ي عرض واحد فقط، و  ُيسمح للطلبة المشاركة
ة سُيطلب من الطلبفن

ن  عايي  يتم تقييمهم بناًء عل الملتقديم عرض لمواهبهم لمدة دقيقتي 
ة المرفقة.  ي النشر

 الموضحة فن

 

ن كل التوفيقنتم  تن لطالبنا الموهوبي 
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Judgment Criteria معايي  التقييم 
PREPAREDNESS Brought everything necessary for a 

smooth audition. Outstanding 
preparation evident. 

وري  لتقديم أحضن كل ما هو ضن
التحضي  ، مع وضوح سلس عرض

ن   .للعرضالمتمي 

 االستعداد

PRESENCE & DELIVERY Very confident and has no problems 
performing. Facial expression & 
body language are confident. This is 
an act the performer is serious 
about. 

ي 
واثق جدا وليس لديه مشاكل فن

ات الو ال ، وتظهر األداء  ي تعبي 
جه ثقة فن

 ولغة الجسد. 

 واألداءالحضور 

QUALITY Impressive level of talent for age! 
Sings, plays, or otherwise performs 
at a level that would engage an 
audience. Very few or no mistakes. 

مستوى مذهل من المواهب بالنسبة 
ي أو يلعب أو يؤدي بطريقة 

للعمر! يغتن
 ،أخرى عل مستوى يجذب الجمهور 

 األ  حيث أن 
ً
أو  خطاء قليلة جدا

 .معدومة

 جودةال

PERSONALITY & ENTHUSIASM Personality naturally came through! 
Very creative. This act is special, 
unique and exciting! There are 
special touches in the performance 
and it is very memorable. 

 ة جطبيعيالطفل شخصية  كانت
ً
! دا

ذا هوأظهر مستوى عال من اإلبداع، ف
، وتوجد ومثي  العمل خاص وفريد 

 .لمسات خاصة وال تنىس فيه

 الشخصية والحماسة

 
 

AJ Got Talent 2023 
 2023عرض مواهب مدرسة العين التمهيدية 


