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Dear Parents, 
  
I write to inform you of the distribution of the MOE 
Arabic, Islamic and Social Studies textbook will take place 
this week for all students.  
  
From Monday January 11th, 2021 to Thursday January 
14h, 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.  
  
 
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.   
 

 

 ، لكرامالسادة أولياء ا

بت قمنا  أننا  إلبالغكم  إليكم  الكتب  خصيص  أكتب  لتوزيع  االسبوع  هذا 

ل الوزاريةملاملدرسية  الللا،  واد  اإل غة  والتربية  والدراسات  سعربية  المية 

 لجميع الطالب. ،للفصل الثاني االجتماعية

 14إلى يوم الخميس املوافـق لـ  2021يناير    10من يوم األحد املوافـق لـ    وذلك

املدرسية  2021يناير   الكتب  بتوزيع  سنقوم  الى    9الساعة     من،  صباحا 

 ظهرا من الباب املجاور ملكتب املديرة. 1الساعة 

: لن ُيسمح ألولياء األمور بدخول املدرسة ولن يتم توزيع  ما يلييجب مالحظة  

 . قبل حارس املدرسةو ال من  الكتب املدرسية من قبل موظفي االستقبال

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. 

امل الحكومية  واللوائح  بالتعليمات  االلتزام  والسالمة  يرجى  بالصحة  تعلقة 

 أثناء الجائحة. 

 

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة 

 

 

Yours sincerely,  

 

 

 

Antoinette Brown  
Principal Director  
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