
 

 

 

 

Date:24/10/2022 

Ref.#MH15-22 
 

Dear Parents of Students in Grades 6-8 (Boys only), 

 

We would like to inform you that the middle school cycle is organizing a trip for 

the boys of grades 6-8 to Wild Wadi on Thursday, November 3rd 2022, from 

9:00 am to 4:00 pm. 

 

Participation Fee: Dhs. 220/- (including VAT + Wild Wadi Entrance Fee + 

Lunch Meal) 

 

Please send the above amount in a sealed envelope with the student’s name 

written on it, addressed to the supervisors latest by Thursday, October 27, 

2022.  

• Transportation will be provided by the school. 

• Students will be accompanied and supervised by their teachers. 

• Students should wear their P.E. school uniform. 

• Students should bring their swimming clothes, cap, and towel with them. 

• Parents should collect their children from school at 04:00 pm. 

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

 

Best Regards, 

Greenwood International School 

 
________________________________________________________________ 

 Acknowledgement Slip for letter Ref.#MH15-22, Dated 24/10/2022: 

I, parent of ________________________in Grade __________________ 

 Allow my son to go to the Wild Wadi Trip  and I enclose 220 AED. 

 Do not allow my son to go to the Wild Wadi Trip. 

   My son can swim:   Yes           No  

                                                                                                  

Parent’s Name: _____________     Mobile: _______________________ 

Emergency No.: _____________     Signature:  _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Date:24/10/2022 

Ref.#MH15-22 

 

   ،فقط( أوالد)( 8-6ولياء أمور الطلبة في الصفوف ) أ 

الصف     من  للطالب  رحلة  نظم  قد  اإلعدادية  المرحلة  قسم  بأن  إعالمكم  الصف  نود  حتى  السادس 

المائية  فقط  أوالدالثامن) األلعاب  إلى  وادي((   الموافق    )وايلد  الخميس  الساعة   2022نوفمبر    3يوم  من 

 مساًء. 04:00الساعة  صباًحا إلى 09:00

 ( درهماً )شاملة ضريبة القيمة المضافة + رسوم الدخول + وجبة غداء(.220الرسوم: )

في  مشرف القسم سال المبلغ المذكور أعاله في ظرف مغلق ومعنون إلىرإالرجاء  ؛شتراكلمن يرغب في اال

. 2022اكتوبر 72 خميسال يومموعد أقصاه   

 )من المدرسة إلى المنتجع المائي وبالعكس(.  مؤمنة من قِبل المدرسةالمواصالت  •

 سيكون الطالب برفقة المعلمين وتحت إشرافهم طوال وقت الرحلة. •

وإحضار مناشف ومالبس سباحة باإلضافة إلى قبعة  الزي الرياضيعلى الطالب االلتزام بارتداء  •

 للوقاية من أشعة الشمس.

 . من بعد الظهر 4:00على أولياء األمور اصطحاب أبنائهم من المدرسة الساعة  •

 غير مستردة. يرجى العلم أن رسوم االشتراك  •

 

 

 مع التحية،

ال مدرسة جرين وود إنترناشيون  

 

 
 

 :24/10/2022تاريخ وب 5Ref.#MH1-22 على الرسالة بمرجع إقرار الموافقة

 

في     الصف ______________________، أنا ولي أمر الطالب ____________________      

 درهم  220وأرفق مبلغ قيمته  أسمح البني بالذهاب إلى الرحلة المدرسية إلى وايلد وادي        

 ال أسمح البني بالذهاب إلى الرحلة المدرسية إلى وايلد وادي.       

 ابني قادر على السباحة:             نعم            ال

:المتحرك ____________________                          اسم ولي األمر:__________________       

 

التوقيع: ______________________                            رقم للطوارئ:                 _________________

 


