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Dear Parents of Students in Grade 6-12 (Girls),  

 We would like to inform you that GIS is organizing a trip for grades (6-12) girls to IMG 

World on Thursday 13/10/2022. 

Notes: 

 The trip fee is 330 AED (The fee includes VAT, lunch, entrance fees and 

transportation). 

 Trip timing: From 09:00 am to 04:00 pm. 

 Students will be accompanied by their teachers. 

 Students should wear their school uniform. 

 Parents should collect their daughters from school according to the timings 

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

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

 If you allow your daughter 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 

 بنات،الثاني عشر(/-سادسال ( أولياء أمور طالبات الصفحضرة     
إنترناشيونال قد نظمت رحلةا  نحيطكم علم    IMGالثاني عشر( إلى  -  سادس لطالبات الصف )ال  بأن مدرسة جرين وود 

World     4:00-   اصباح    9:00من الساعة    :توقيت الرحلة على أن يكون    13/10/2022وذلك يوم الخميس الموافق    . مساء 

 (. + وجبة غداء  مواصالتال + رسوم الدخول المضافة + ضريبة القيمةشاملة  ) درهم  330تكلفة الرحلة 

 مالحظات: 

 . اإلى الساعة الرابعة عصر   اتوقيت الرحلة: من الساعة التاسعة صباح   •

 ستكون الطالبات برفقة المعلمات طوال وقت الرحلة.  •

 البات االلتزام بارتداء الزي المدرسي. على الط •

 .  ا للتوقيت المذكور أعالهوفق  بعد الرجوع من الرحلة من المدرسة  بناتهمعلى أولياء األمور اصطحاب  •

 لن يتوفر االشراف على الطلبة بعد الساعة الرابعة.   •

 يرجى العلم أن رسوم اإلشتراك غير مستردة. •

في موعد أقصاه   ةإلى المشرف  الرجاء توقيع اإلقرار أدناه وارسال المبلغ المذكور  تكماذا رغبتم باشتراك ابن •

 . 10/2022/ 03 قالمواف يوم اإلثنين

 

 إدارة المدرسة

 
.................................................................................................................................... 

Acknowledgment Slip for letter Ref: #MH09-22 Dated 29/09/2022: 

I, parent of ___________________in Grade ______________  

 

           Allow my daughter to go to IMG trip , I have enclosed 330 AED.  

 

Parent’s Name: ______________        Mobile: __________________ 

Emergency No.: ______________        Signature:  ______________ 


