
 

 

 

 

11-11-2022 

 

Dear Parents of Students in KG-G12,  

As part of our long-lasting commitment towards our community in our beloved 

city of Dubai, the Greenwood International School family would love to 

organize a food and hygiene products donation campaign to help the less 

fortunate, starting from the 14th of November until the 16th of November to 

celebrate Tolerance Day. 

Please help us collect necessary goods and hygiene products to donate to a Labor 

Camp. You can choose to donate any of the items in the list below: 

Item Description and Quantity (to not exceed per item) 

Rice and Grains Basmati or long grain (2kg) 

Cans, Jars, and Packets Cans (400-600g): Chickpeas, Varied types of Beans, 

Sweet Peas, Corn, coconut milk and cream, canned 

soups, Tuna cans, tea bags , milk powder  Etc  

Jars: tomato paste, pickles, jams (varied) 

Packets: Sugar (1kg) and Salt (1kg), Dates  

Pulses and Seeds Lentils (400g), corn seeds (1kg), dry beans (400g) 

Flours and Mixes All-purpose flour (1kg), Semolina (1kg) 

Pasta  Varied types (500g) 

Water/oil Big bottles of water/oil bottles  

Hygiene Products Soap, Shampoo, Toothpaste, Toothbrushes, Tissue 

boxes etc. 

 

Please drop your donations in the mornings inside the boxes in front of the 

Nakhleh building reception and the waiting room in the Sidr building. Thank you.  

Regards,  

School Administration 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2022/11/11 

 ،  الصف الثاني عشر األعزاءطالب الروضة إلى أولياء أمور 

وضمن فعالياتنا لالحتفال بيوم  تجاه مجتمعنا في مدينتنا الحبيبة دبي   انطالقًا من التزامنا المستدام

تنظيم حملة تبرع   إنترناشيونال عائلة مدرسة جرينوود يسعدنا إبالغكم بأن ، التسامح العالمي 

 .نوفمبر 16نوفمبر وحتى  14يوم اإلثنين الموافق  من وذلك اعتباًرا  األقل حًظا ، أولئك لمساعدة 

والتي سيتم السلع الضرورية ومنتجات النظافة  نهيب بكم جميعًا للتبرع بما يفيض عن حاجتكم من 

 :. يمكنك اختيار التبرع بأي من العناصر الموجودة في القائمة أدناهتقديمها لمعسكرات العمال 

ميات ) يرجى االلتزام بالكميات المقترحة(الوصف والك الصنف  

كجم( 2حبة طويلة ) أي أرز  بسمتي أو أرز وحبوب   

واألكياس  و المرطبانات العلب من  و/أو أي أنواعالحمص جم  ( من علب  400-600)   00) 

الفاصوليا والبازالء الحلوة والذرة وحليب جوز الهند والقشدة  

 .وما إلى ذلك , حليب,تونا,شاي والحساء المعلب

 والمخلالت والمربيات )متنوعة(  : معجون الطماطالمرطبانات

 كجم( 1كجم( وملح )  1: سكر )األكياس 

 

 جم( ،  400العدس ) البقول والبذور 

 جم( 400)ة الفاصوليا الجافكجم(، 1بذور الذرة )

 

 كغ(  1كغم( ، سميد ) 1طحين لجميع األغراض ) طحين 

 

زيت  \مياه  قناني مياه و زيت   

 جرام( 500أنواع المعكرونة المتنوعة ) باستا 

 

 صابون, شامبو,معجون اسنان, فرشاة اسنان, محارم منتجاتا لنظافة 

 

 

المتوفرة في قسم االستقبال في من مبنى  يمكنكم تسليم تبرعاتكم إلى المدرسة ووضعها في الصناديق 

 . و في قاعة االنتظار في مبنى سدرالنخلة 

 

 مع الشكر والتقدير لتعاونكم  وجزاكم هللا خيًرا

 مع تحيات ،

 إدارة المدرسة 

 

 


