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LINKING LEARNING TO LIFE 

 
Dear Parents, 

    

The KHDA Parents’ Survey, #BecauseYouSaidSo, is still open and we’ve extended the 
survey deadline until Friday February 19. 

    

It takes just 10 minutes to complete. Many parents in Dubai have already received a link to 
the survey by email. The more parents who complete the survey, the better insights we’ll 
get. You can fill the survey at this link. 

    

The overall results of the survey with everyone in our community in the next few weeks. As 
an extra incentive, each parent who takes part in the survey will go into the draw to win a 
free annual pass to Dubai Parks & Resorts. 

    

As always, we are grateful for your support and cooperation. 

    

Best regards. 

 حضرو أولياء األمور المحترمين، 

  

، وال يستغرق  فبراير 19لغاية يوم الجمعة  تم تمديد الموعد النهائي لملء االستبانة ولي األمر "صوتك مسموع" مفتوحة 
دقائق. وقد تم إرسال رابط المشاركة إلى الكثير من أولياء األمور عبر البريد اإللكتروني. وبالطبع   10ملؤها أكثر من 

بر، كلما تمكنا من بناء تصورات أوضح. وحتى نتمكن من الوصول إلى كافة  كلما كان عدد المشاركين في االستبانة أك
 . هذا الرابط أولياء األمور، تستطيعون ملء االستبيان على

    

سيتم مشاركة النتائج اإلجمالية لالستبانة مع جميع األطراف المعنية في مجتمعنا التعليمي خالل األسابيع القليلة المقبلة.  
كحافز إضافي للمشاركة، ستُتاح الفرصة لكل مشارك لدخول السحب على بطاقات دخول سنوية لمنتجعات وحدائق دبي  

 باركس آند ريزورتس. 

    

 كل الشكر لكم على تعاونكم معنا ودعمكم المتواصل لنا. 

    

 مع أطيب التحيات. 
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