
 

 

Ref: #KG6-23 

/2023/0220 
Dear Parents of Students in KG 1&2, 

Kindergarten section is organizing a field trip to Wadi Alamardi Farm for KG1&2 

students to learn the importance of plants and animals in the living cycle and to know 

  how to take care of plants and animals. on Tuesday, February 07,2023 

 

 The fee for the trip is 70 Dhs (Including transportation, Entrance fee and VAT). If 

you want your child to participate, kindly sign the acknowledgment slip below and send 

it back with the requested amount, addressed to the class teacher by Monday, February 

06, 2023. 

 

Please Note: 

1. We will leave at 09:15 am and come back to school at 12:30 pm 

2. Fees are non-refundable.                     

3. Kindly send (cap, water bottle, lunch bag (healthy food) along with your child (ren). 

4. Transportation will be provided by the school. 

 

Greenwood International School 

 ،الكرامالروضة األولى والثانية أمور طالب أولياء 

، وذلك للتعرف على أهمية  مزرعة وادي العمرديإلى  الروضة األولى والثانيةلطالب رحلة  رياض األطفال قسم ينظم   

  فبراير 07الموافق   الثالثاءيوم وذلك  النباتات والحيوانات في دورة الحياة باإلضافة إلى التعرف على كيفية العناية بها

2023. 

 

الدخول   )شاملة ادرهم    70الرحلة    رسوم المضافة(ورسوم  القيمة  وضريبة  يشارك    إذ  ،المواصالت  بأن  رغبتم 

  في موعد في هذه الرحلة؛ الرجاء توقيع الموافقة أدناه و إرسالها مع المبلغ المطلوب إلى معلمة الصف    طفلتكم/طفلكم

 . 2023فبراير  06الموافق  إلثنينايوم  اهأقص

 

 ما يلي:  مالحظةالرجاء 

ا  12:30في حين أن العودة إلى المدرسة ستكون الساعة    ا صباح    09:15  .ستغادر باصات الرحلة المدرسة الساعة1  .ظهر 

      الرسوم المدفوعة غير مستردة. . 2

 .. الرجاء ارسال )قبعة وقارورة ماء باإلضافة إلى طعام صحي ليتسنى للطفل تناوله خالل الرحلة( 3

 المواصالت من قِبَل المدرسة.. ستتوفر 4

 

 مدرسة جرين وود إنترناشيونال

 
__________________________________________________________ 

Acknowledgment Slip for the letter with Ref: #KG6-23, Dated 02/02/2023 

 

I, parent of ______________________ in grade _______________ 

 

          I allow my son/daughter to participate in Wadi Alamardi Farm trip and I 

have enclosed 70 Dhs. 

 

        I don’t allow my son/daughter to participate in Wadi Alamardi Farm trip. 

 

Parent's name: ________________           Mobile: __________________ 

 

Emergency Number: ___________                Signature: ______________ 

 

 


