Date: April 28th, 2021

2021  أبريل28 :التاري خ
Circular No: 73/ AY 2020-2021
Subject: Distribution of MOE – Term 3 textbooks

Dear Parents,

،السادة أولياء الكرام

I write to inform you that we will start the distribution of
the MOE Arabic, Islamic and Social Studies term 3
textbook for all the full online students.
From Thursday, April 29th, 2021 to Thursday, May 6th,
2021 we will distribute the textbooks from 09:00 a.m.
to 13:00 p.m. Please enter from the door next to the
principal's office.

،أكتب إليكم إلبالغكم أننا سنبدأ بتوزيع الكتب املدرسية للمواد الوزارية
،اللغة العربية والتربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية للفصل الثالث
.لجميع طالب التعليم عن بعد بشكل دائم
،2021  مايو6  إلى يوم الخميس2021  أبريل29 وذلك من يوم الخميس
 ظهرا1  صباحا الى الساعة9 سنقوم بتوزيع الكتب املدرسية من الساعة
.من الباب املجاور ملكتب املديرة

Please take note: Parents will not be allowed to enter the
school and textbooks will not be distributed by the
receptionists or after hours by the security guards.
Parents must arrive on time and must use the outside
door next to the principal's office.
Thank you for your continued support to our school and
for contributing to our students' teaching and learning.
Please keep to the government's regulations and policies
on wearing masks and keeping safe during the
pandemic.

 لن ُيسمح ألولياء األمور بدخول املدرسة ولن يتم توزيع:يجب مالحظة ما يلي
.الكتب املدرسية من قبل موظفي االستقبال وال من قبل حارس املدرسة
يجب على أولياء األمور الوصول في املواعيد املحددة ويجب عليهم استخدام
.الباب الخارجي املجاور ملكتب املديرة
.نشكرك على دعمكم املستمر ملدرستنا ومساهمتكم في تعليم وتعلم طالبنا
يرجى االلتزام بالتعليمات واللوائح الحكومية املتعلقة بالصحة والسالمة
.أثناء الجائحة

،تفضلوا بقبول فائق االحترام

Yours sincerely,

أنطوانيت براون
مديرة املدرسة

Antoinette Brown
Principal Director
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