
 

 

 

Ref: #MH04-22 

2/202099/1 

Dear Parents of Students in Grades 9&10 E/ F Who are Enrolled in the Nutrition & Health 

Science Course, 

The Science Department has partnered up with “Hospitality Culinary Labs in Amity University” 

and organized a co-curricular activity for the Nutrition & Health students in grades 9 and 10 

boys. The participants will have access to the Hospitality School and have engaging culinary 

activities.    

• Location: Academic City Amity university 

• Date: Thursday 29th of September 2022 

• Time: 9:00 am -1:00 pm 

• Participation Fee:  AED 30 (Transportation fee VAT included)  

 

Please, complete and send the acknowledgement slip below to Ms. Nadia Iskandarani latest 

by Tuesday, Sep.20th, 2022. Kindly note that attendance should be in school uniform and that 

mobiles are allowed to record and take photos of the event for further discussions and 

presentations in class.   

 

Best Regards,  

Nadia Iskandarani 

G6-12 Science Subject Leader 

___________________________________________________________________________ 

Acknowledgement Slip: for letter with Ref: #MH04-22 dated 19/09/2022 
Hospitality Culinary Labs in Amity University 

 
 

I, parent of ______________________in Grade __________ 

 

     Allow my daughter/son to participate in the activity. 

     Do not allow my daughter/son to participate in activity. 

 

Parent’s Name: __________________________    Mobile: _____________________ 

Signature: ________________________   Emergency No: _____________________ 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

 والتغذية ، الصحة علوم  مادةالملتحقين ب E / F التاسع والعاشر أولياء أمور الطالب في الصف

 

العلوم في شراكة مع "مختبرات   الضيافة في جامعة أميتي" ونظم نشاًطا مشترًكا للمناهج الدراسية  طهي  دخل قسم 

التاسع   الصفين  في  التغذية والصحة  الضيافة  ، حيث  والعاشرلطالب  إلى مدرسة  الوصول  المشاركون من  سيتمكن 

 والمشاركة في أنشطة الطهي. 

 

 جامعة أميتي ، • الموقع: المدينة األكاديمية 

 ، يوم الخميس2022سبتمبر  29• التاريخ: 

 ظهراً   1:00 -صباًحا  9:00• الوقت: 

 (لمواصالتالمضافة لرسوم ادرهًما )شاملة ضريبة القيمة  30: شتراك• رسوم اال

 

 . 2022سبتمبر  20إسكندراني في موعد أقصاه غداً الثالثاء  ةيرجى تعبئة اإلقرار أدناه وإرساله إلى األستاذه نادي

يرجى مالحظة أن الحضور يجب أن يكون بالزي المدرسي وأنه يُسمح للهواتف المحمولة بالتسجيل والتقاط صور   

 العروض التقديمية في الصف.  للحدث لمزيد من المناقشات و

 
 مع التحيات

 
 سكندرانيإ نادية

 ( 12-6رئيسة قسم مادة العلوم )
 

 _______________________________________________________________________ 
  

 : 2022/ 09/ 19 بتاريخ  MH0#4-22: بمرجع رسالة على موافقة  إقرار
 
 أميتي  جامعة  في والجنائي  الشرعي  الطب  مختبر زيارة 

 
 ________________ الصف في______________________  ة/ الطالب أمر ة/ ولي أنا
 
 
 .   أميتي لجامعة والجنائي الشرعي  الطب مختبر زيارة في بالمشاركة ابنتي/ البني  أسمح  
 
 . أميتي لجامعة والجنائي الشرعي الطب مختبر زيارة  في بالمشاركة ابنتي/ البني أسمح ال 

 
 

 :___________________ المحمول  الهاتف:______________________     األمر ولي اسم
 

 :_____________________ الطوارئ رقم :__________________________      التوقيع
 


