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Dear Parents of Students in K-12, 

 

We are pleased to inform you that the necessary procedures have been 

completed to open the canteen in the school’s (Nakhleh Building and Sidr 

Building) after a long period of closure due to the Covid19-Pandemic.  

The canteen will reopen on Monday, Dec.05, 2022; however, the option of 

online purchase will not be available till we resume back from the Winter Break 

on Monday, Jan. 02, 2023.  

 

The highest standards of health and safety have been taken into account 

to ensure the provision of healthy food necessary for better body development 

of our students. A list will be placed next to each food item showing the 

ingredients and calories included in the given options such as (pastries, 

sandwiches, hot lunches, salads, and juices). Consequently, students can make 

the right and appropriate choice for the meal provided to them.  

 

Please note that the option to purchase with cash will not be available 

in the canteen. Also, please ensure that there is enough balance in the student's 

ID card before the break to avoid further delays of ordering and eating on time.  

 

Please note the following: 

• Students’ ID cards were distributed to NEW students only. The rest should 

use the cards that they received before. 

• After making sure the student has the card, parents can top up their children's 

cards using their own bank debit/credit cards, Visa, or MasterCard, issued by 

banks in the United Arab Emirates only. 

• If the card is lost or damaged, the student or guardian must purchase a new 

card from the accounts department. 

• If there is a balance inside the lost or damaged card, this balance will be 

automatically transferred to the new card upon purchase 

• Parents will be able to know and track all purchases made by their children 

through the school parent's account 

• A guide on how to deposit money/ recharge the ID cards will be available on 

the school's website and attached to this letter. 

 

Regards,  

Greenwood International School 
 

   
                       

 
 

 



 

 

 

 

  الكرام، عشر الثاني الصف إلى الروضة من الطلاب  أمور أولياء السادة

  

    طيبة....  تحية 

  

)وباء الطويلة الانقطاع فترة بعد و- إعلامكم يسعدنا  من الانتهاء تم قدبأنه    -كورونا( نتيجة 

يوم اعتبارًا من  وذلك  سدر   مبنى  و نخلة مبنى ,بفرعيه مقصف المدرسة لفتح  اللازمة الإجراءات 

في الوقت الراهن متوقفة  عملية الشراء عبر الإنترنت    علًما بأن  . 2022/ 5/12الإثنين الموافق  

 . 2023/ 01/ 02ابتداًء من يوم الإثنين الموافق  العودة من إجازة الشتاءإلى حين 

  

 المفيد و الصحي الغذاء تقديم لضمان المتبعة السلامة و الصحة معايير أعلى مراعاة تمت  لقد

 الطعام أصناف  من صنف كل بجوار قائمة وضع  سيتم  عليه و أطفالنا؛ أجسام لبناء اللازم

 أو المعجنات  من أكانت  سواء الصنف هذا يتضمنها التي الحرارية السعرات  و المكونات  توضح

الطلاب   ستكون متاحة أمام (الخ.… العصائر و السلطات  و الساخنة الغداء وجبات  أو  السندويش

  .)وعمل الاختيارات السليمة من الوجبات المقدمة و للاطلاع

 يرجى ملاحظة ما يلي : 

 . المقصف متاًحا في يكون لن الورقية النقود عبر الشراء خيار •

  

 من الطالب  يتمكن حتى الفسحة  وقت  قبل البطاقة داخل  رصيد  وجود من التأكد •

  .المحدد الوقت  في  الطعام تناول و الشراء

  

 يرجى العلم بما يلي:  

  

 القدامى  الطلاب  أما  فقط الجدد  الطلاب  على بطاقات الطلاب التعريفية   توزيع تم •

  .قبل من تسلموها  التي  بطاقاتهم استخدام عليهم فيتوجب 

 أبنائهم بطاقات  تعبئة الأمور لأولياء يمكن الطالب، لدى البطاقة  توفر من التأكد بعد •

    أوVisa بهم  الخاصة البنكية الائتمان /الخصم  بطاقات  باستخدام بهم الخاصة

MasterCard فقط المتحدة العربية  الإمارات  دولة  بنوك من الصادرة.  

 إلى التوجه ولي الامر أو الطالب  على يتعين للتلف تعرضها أو  البطاقة ضياع حال في •

  .جديدة بطاقة لشراء الحسابات  قسم

 الرصيد تلقائيًا  هذا تحويل سيتم التالفة  أو الضائعة البطاقة داخل رصيد  تواجد حال  في •

 شرائها  فور الجديدة للبطاقة

 ذلك و أبنائهم قبل من الشراء عمليات  كل تتبع و معرفة الامور أولياء بإمكان سيكون •

  المدرسي الامور أولياء حساب  طريق  عن

توضيحي • ملف  الرسالة  هذه  مع  لكم  الطالب  بطاقة تعبئة خطوات  يتضمن نرفق 

  التعريفية.

  

  التحية مع

 مدرسة جرين وود إنترناشيونال

 

 
 


