Date: July 20th, 2020
Circular 31/ AY 2019-2020
Subject: Bus Transportation last registration date and safety regulations
Dear Parents,
I trust that you and your families are keeping safe and healthy and that you are enjoying the
summer vacation with your children.
We have to sign a new contract with the bus company, and therefore, we have to plan the
number of buses we shall need for students' transportation purposes.
In addition, we have to keep within the Government's COVID-19 safety policies and regulations
for a 50% occupancy on buses and would like to request that parents will register their children
for bus transportation as soon as possible.
Please take note that registration for bus transportation will close on Monday, July 27th, 2020.
at 14:00 and that we will not be able to extend the date.
No further registrations will be taken after the above-mentioned date, due to the COVID-19
restrictions.
Our students' safety is important to us and we would like to ensure that we take the
correct measures to support our students, parents, and staff.
Please make use of this opportunity to register students for bus transportation today, by
completing the registration forms available at the school's accountant Mr. Sadiq Abdullah, or call
02 203 4517 for more information.
Ms. Haya Ghaith, our receptionist, will gladly support you with any further questions you might
have.
Parents who have not registered their children by July 27th, 2020, must provide transportation for
their children.
I trust that you will understand that we have to plan ahead while always having our
students' best interests at heart.
Thank you for your cooperation.
Keep safe and healthy.

تعميم 31
املوضوع :آخر موعد للتسجيل في الحافالت املدرسية ولوائح السالمة
أولياء األمور الكرام،
ً
ً
نثق أنكم بخير وتقضون أوقاتا ممتعة مع أبنائكم.
في ظل توقيع العقود الجديدة مع الشركة املسؤولة عن النقل املدرس ي  ،ينغي علينا التخطيط املسبق ملعرفة عدد الحافالت
املدرسية التي قد نحتاجها للعام الدراس ي املقبل.
نرجو من جميع أولياء األمور الراغبين باالستفادة من املواصالت املدرسية تأكيد تسجيل أبنائهم بموعد أقصاه يوم االثنين
املوافق  27يوليو  2020عند الساعة ( .14:00مالحظة :لن يتم تمديد املوعد املحدد بناء على اإلجراءات االحترازية لفايروس
كورونا  ،و نحطيكم علما أنه سيتم تشغيل  %50من الحافالت تماشيا مع سياسات وأنظمة السالمة واإلجراءات االحترازية
املتبعة(
في حال رغبتكم بتسجيل أبنائكم باملواصالت املدرسية الرجاء استكمال استمارة التسجيل عند مكتب املحاسبة في املدرسة،
ملزيد من املعلومات الرجاء التواصل مع السيد صادق عبد للا على الرقم.022034517 :
كما ستقوم السيدة هيا غيث ،موظفة االستقبال ،بتقديم الدعم الالزم في حال وجود أي استفسارات أخرى.
ّ
على من تعذر عليهم التسجيل قبل انتهاء املهلة املحددة  27يوليو  ،2020تأمين املواصالت الخاصة ألبنائهم.
نشكر تعاونكم ّ
وتفهمكم.
ً
نرجو لكم إجازة سعيدة ،ونتطلع للقاء بكم مجددا مع بداية العام الدراس ي الجديد في  30أغسطس 2020

دمتم ساملين
تفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،
أنطوانيت براون
مديرة املدرسة

