
 

 

 

 

Date: 29/09/2022 
Ref. # MH08 -22 

 

                     Dear Parents of Students in Grades (9-12)/Boys, 

  

Kindly be informed that the high school section is organizing a trip 

for the Boys from Grades 9 - 12 to Atlantis on Thursday, 13/10/2022, 

from 09:00 am to 04:00 pm. The trip fee is 300 AED (including VAT, 

lunch, entrance fees, and transportation). 

 

  Please note the below regarding the trip:  

 Transportation will be provided by the school.  

 Students will be accompanied by their teachers. 

 Students should wear their P.E. school uniform. 

 Students should bring swimming clothes, a cap, and a towel. 

 Parents should collect their children from school according to the 

timings mentioned above. Students will not be supervised after 4:00 

pm.  

 Please note that the participation trip fee is non-refundable. 

 If you allow your son to participate in the trip, please sign the 

acknowledgment slip below, enclose the trip fee, and return it to 

the supervisor by Monday 03/10/2022. 

Best Regards, 

School administration 

 
_______________________________________________________________ 

 

Acknowledgment Slip for letter Ref#MH08-22 Dated 29/09/2022: 

I, parent of ____________________, in Grade ______________ allow my son to go to 

Atlantis, and I have enclosed 300 AED. 

 My son can swim:   Yes  No                                                                            

Parent’s Name: ___________________        Mobile: _________________ 

 

Emergency No.: __________________        Signature:  _______________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Date: 2022/09/29 

Ref: # MH08-22 

 

 ،(/أوالد12-9أولياء أمور الطلبة في الصفوف )

الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر  ألوالد من اقسم ل  بأن قسم المرحلة الثانوية ينظم رحلةنود إعالمكم      

  300تكلفة الرحلة  بعد الظهر. 04:00إلى   اصباح   09:00من الساعة   13/10/2022 خميسإلى أتلنتس يوم ال

 (. ورسوم الدخول ضريبة القيمة المضافة و وجبة الغداء و المواصالت ل ةشامل درهم
  

 ثنينيوم اإلفي موعد أقصاه  مشرف القسم  لمن يرغب في االشتراك الرجاء إرسال المبلغ المذكور أعاله إلى

03/10/2022 . 

 مالحظات هامة :

 )من المدرسة إلى المنتجع المائي وبالعكس(.  مؤمنة من قِبل المدرسةالمواصالت  •

 الطالب تحت إشراف معلميهم طوال وقت الرحلة. سيكون •

سباحة باإلضافة إلى قبعة للوقاية ومالبس وإحضار مناشف  الزي الرياضيتزام بارتداء لعلى الطالب اال •

 من أشعة الشمس.

 ا للتوقيت المذكور أعاله.وفق  على أولياء األمور اصطحاب أبنائهم من المدرسة  •

 لن يتوفر االشراف على الطلبة بعد الساعة الرابعة.     •

 غير مستردة. يرجى العلم أن رسوم اإلشتراك  •
        إدارة المدرسة

 
          _______________________________________________________________ 

 
   : 2022/ 92/09بتاريخ: Ref: # MH08-22 على رسالة بمرجعإقرار الموافقة  

بني أنا ولي أمر الطالب______________________في الصف____________________ أسمح ال

 درهم.  300 مع إرفاق مبلغ قيمتهأتلنتس الذهاب إلى ب

 ال نعم      ابني قادر على السباحة:       

 األمر:_______________             المتحرك:___________________اسم ولي 

 

                      رقم للطوارئ:________________التوقيع:____________________                

 

 


