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                     Dear Parents of Students in KG-G12,  

            In accordance with what was mentioned in the previous letter regarding the 

opening of the school canteen, you can now purchase online for your children, as parents 

will be able to reserve the meal that the student will eat through the guardian’s electronic 

account, from 5:00 pm -12:00 am from the day before the purchase.  

• We enclose with this letter a presentation of how to make online reservations by 

parents. 

• Please note that students can still buy from the canteen without making a reservation 

by parents, as money will be deducted anyways when the student comes to the canteen 

to buy a meal. 

• Students must show the school ID card to the canteen staff, whether their parents have 

reserved their meal, or the students will choose and buy at the time of their attendance 

to the canteen. 

Regards,  

Greenwood International School 

 

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

  

    طيبة....  تحية 

قصف المدرسي، فإنه بإمكانكم الآن  معطًفا على ما ورد في الرسالة السابقة المتعلقة بفتح ال  

وجبة الطعام التي سيتناولها  سيتمكن أولياء الأمور من حجز حيث الشراء عبر الإنترنت لأبنائكم،  

الطالب عبر حساب ولي الأمر الإلكتروني، وذلك من الساعة الخامسة مساًء إلى الساعة 

 .لعملية الشراء الثانية عشر منتصف الليل من اليوم السابق

عبر   حجز الوجبةفق لكم مع هذه الرسالة عرض توضيحي بكيفية القيام بعملية نر  •

 الإنترنت من قبل أولياء الأمور.

يرجى العلم بأنه ما زال بإمكان الطلبة الشراء من المقصف دون القيام بعملية الحجز   •

وقت حضور جميع الحالات من قبل أولياء الأمور، حيث سيتم اقتطاع النقود في 

 لى المقصف لشراء وجبة الطعام. الطالب إ

 

يجب على الطلبة إبراز البطاقة التعريفية المدرسية لموظفي المقصف سواء قام   •

وقت حضورهم  للوجبة أو أن الطلبة سيختارون الوجبة  الحجزأولياء أمورهم بعملية 

 إلى المقصف. 

  

 التحية  مع

 مدرسة جرين وود إنترناشيونال 

 


