
 

 

 Ref:KG01-22 

30/09/2022 

Dear Parents of KG1 & KG2 Students,  

We would like to inform you that GIS is organizing a trip for KG students to Funky 

Monkeys in Dubai from 8:30 am-12:00 pm. The cost of the trip will be 160 DHS 

(including VAT + entrance fee + meal + transportation).  

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

it back with the above mentioned amount in a sealed envelope with the student's name 

written on it, addressed to the class teacher latest by Monday, October 3rd, 2022. 
The trip will be according to the following schedule: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notes:  

1. Fees are non-refundable.              

2.  Kids should wear the school P.E uniform during the trip. 

 

Kind Regards,                                                                     

KG Section 

 أولياء األمور طالب الروضة األولى والثانية الكرام، 
  ." في دبيفانكي مانكيز  ألطفال الروضة إلى " نحيطكم علما بأن مدرسة جرين وود إنترناشيونال قد نظمت رحلة

شاملة قيمة )  ادرهم   160تكلفة الرحلة . اظهر   12:00الساعة إلى  -اصباح    8:30: من الساعة   توقيت الرحلة

 + مواصالت(.طعامالضريبة المضافة + رسوم الدخول + وجبة 
دناه و إرسالها مع المبلغ المطلوب في ظرف  أ طفلكم في هذه الرحلة؛ الرجاء توقيع الموافقة   إذا رغبتم بأن يشارك

 . 2022اكتوبر  3الموافق   اإلثنينيوم لى معلمة الصف بحد أقصى إ عليه اسم الطفل معنون 

 ستكون مواعيد الرحلة وفقا  للجدول التالي: 

 (06/10/22)خميسال (05/10/2022) ربعاءاأل

 Lilies الروضة الثانية  Jellyfishالروضة األولى 

 Lavender الروضة الثانية  Seahorse الروضة األولى 

    Jasmines الروضة الثانية Starfish الروضة األولى 

 Orchids  الروضة الثانية Dolphinالروضة األولى 

 

 التالية: الرجاء مالحظة النقاط 

                 الرسوم المدفوعة غير مستردة. .1

 يجب على الطالب الحضور بالزي المدرسي الرياضي يوم الرحلة.   .2

 

 مع جزيل الشكر،،، 

                                                                 قسم الروضة
............................................................................................................................................... 
  Acknowledgment Slip for letter Ref:KG01-22 dated 30/09/2022 
    I, parent of __________________________________in grade__________________ 
      
        Allow my child to go to Funky Monkeys and I have enclosed 160 DHS. 
           Do not allow my child to go to Funky Monkeys.         

                
     Parent’s Name: ________________________              Mobile: ____________________   

Emergency No.: _______________________            Signature:  _____________________ 

Wednesday 

(05/10/2022) 
Thursday 

(06/10/2022) 
KG1 Jellyfish   KG2 Lilies 

KG1 Seahorse KG2 Lavender 

KG1 Starfish KG2 Jasmines 

KG1 Dolphin KG2 Orchids 


