
 

 

 

 

 

Ref: #E11-23 

01/03/2023 

Dear Parents of Students in Grades 1 and 2, 
 

We would like to inform you that we will be taking the students of Grade 1 and 2 on a field trip 

to the little explorer at Mirdif City Center according to the below details: 

Class Date 

Grade 1 All sections Tuesday,7th of Mar, 2023 

Grade 2 All sections Wednesday, 8th of Mar,2023 

 

                     If you would like your child to participate, please sign the acknowledgement slip below and send it   

along with the amount of 150 Dhs (includes entrance fee, transportation, meal, and VAT) in a 

sealed envelope with the student's name written on it to the class teacher by Friday, 3rd of March 

2023. 

Note: 

● Fees are non-refundable. 
● We will leave at 08:30 am and come back to school at 12:30 pm 
● All students need to wear PE uniforms during the trip.  
● Participation is optional. 
● The dismissal time for the students heading to their homes will be at 2:30 pm as usual. 

● No payments will be accepted after the due date mentioned above. 

Kind Regards,    

Greenwood International School                    

                                                                                       

_______________________________________________________________________________ 

Acknowledgement Slip for letter with Ref: #E11-23, dated 01/03/2023 

  

Allow my child to go to the little explorer and I have enclosed 150 Dhs. 

 Do Not allow my child to go to the little explorer 

 

Parent’s name: ____________________        Mobile: _____________________ 

Parent’s Signature: _________________      Emergency No: ________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الثاني االبتدائي، األول و   السادة أولياء أمور طالب الصف

  المستكشف الصغير الثاني االبتدائي إلى  األول و  نود أن نحيطكم علماً بأن المدرسة ستقوم باصطحاب طالب وطالبات الصف 

 حسب الجدول التالي: في مردف ستي سنتر  

 

 

 

 

 

 

درهًما)شامل رسوم    150مبلغ إذا رغبتم بأن يشارك طفلكم في هذه الرحلة، الرجاء توقيع إقرار الموافقة أدناه وإرساله مع 

بموعد  ى معلمة الصف إلمعنون الب في ظرف عليه اسم الط ( وضريبة القيمة المضافةووجبة طعام  الدخول والمواصالت 

 . 03/2023/ 03الموافق  الجمعة يوم  أقصاه 

 مالحظات: 

 الرسوم المدفوعة غير قابلة لالسترجاع.  ●

 ا. ظهرً  12:30في حين أن العودة إلى المدرسة ستكون الساعة    اصباحً   08:30 ستغادر باصات الرحلة المدرسة الساعة ●

  الحضور بمالبس الرياضة يوم الرحلة. ●

 المشاركة في الرحلة )اختيارية(.  ●

 كالمعتاد.  ظهًرا  2:30  الساعة  سيكون لمنازلهم الطلبة  انصراف  وقت  ●

   03/2023/ 03الرجاء اإللتزام بآخر موعد تسليم للنقود بحيث ال يتجاوز يوم الجمعة   ●

 

 مع التحية 

 مدرسة جرين وود إنترناشيونال 

 

______________________________________________________________________ 

 2023/01/03بتاريخ  11Ref:#E-32إقرار موافقة على الرسالة بمرجع  

 

   االبتدائي. _____________  الصففي أنا، ولي أمر الطالب/ة: ____________________________     

     . ادرهمً   150مبلغ   مرفقًا، "المستكشف الصغير"ة إلى ي المدرسرحلة الفي  بالذهاب أسمح البني/ ابنتي  

 .    " المستكشف الصغير"ة إلى  ي رحلة المدرسالفي   بالذهابال أسمح البني/ ابنتي     

 المتحرك:____________________        اسم ولي األمر: _____________________

 رقم الطوارئ:_________________          ____________________توقيع ولي األمر: 

صف ال اليوم والتاريخ  # 

 الثالثاء 

07/03 /2023    
 ( جميع الشعب)  األول الصف 

  1 

 األربعاء

08/03 /2023 
 الصف الثاني )جميع الشعب( 

2 

 

  

 


