
 

 

 

 

Ref: #MH13-22 

/202206/10 

 

Dear Parents of Visual Arts Students in Grades 9&10 A/B,  

In collaboration with the “Corner Ceramic Café,” the Activity Department has 

organized a co-curricular educational trip where the participants can access sculpture, 

décor, and paint activities. 

• Location: Corner Ceramic Cafe 

• Date: Monday, October 10, 2022 

• Time: 9:00 am -1:00 pm 

• Participation Fee: 165 AED (Food and VAT included) 

Please, fill up and return the acknowledgment slip below to Ms. Aya Alshaikh latest 

by Friday, October 7, 2022. Kindly note that students should wear the school uniform. 

Additionally, mobile phones are allowed to record and take photos of the event for 

further classroom discussions and presentations.  

Best Regards, 

Aya AlshaikhHead of Activity Department 

______________________________________________________________________ 

Acknowledgement Slip for letter Ref.#MH13-22, Dated 06/10/2022: 

I, parent of ______________________in Grade __________ 

Allow my daughter/son to participate in the activity. 

Do not allow my daughter/son to participate in the activity. 

 

Parent’s Name: __________________________ Mobile: _____________________ 

Signature: ________________________ Emergency No: _____________________ 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 الملتحقين بدورة الفنون البصرية ،  BوAفي الصفين التاسع والعاشر  بةأولياء أمور الطل

للمناهج الدراسية لطالب الفنون البصرية في الصفين  يسعدنا ابالغكم بأن مدرسة جرين وود   تنظم نشاطاً 
لطالب ل   إلتاحة الفرصة"  Corner Ceramic Caféمع "   وذلك بالشراكة  (A+B)  العاشرو    (A+B)  التاسع

 في أنشطة النحت والديكور والطالء. لمشاركةل

 ، دبي• المكان: كورنر سيراميك كافيه 

 2022أكتوبر  10 اإلثنين• التاريخ: 

 اظهرً   1:00 -صباًحا   9:00• الوقت: 

 درهًما )شامل الطعام وضريبة القيمة المضافة(  165• رسوم االشتراك: 

الجمعة   الشيخ في موعد أقصاه يوم  آية  إلى األستاذة  أدناه  الموافقة  إقرار  إكمال وإرسال  أكتوبر   7يرجى 

2022  . 

 العلم بما يلي: يرجى 

 . يكون بالزي المدرسيالحضور يجب أن  - 

المناقشات والعروض   في  الستخدامها  لتسجيل والتقاط صور للحدثللهواتف المحمولة  ا  بإحضار   يُسمح   -

 الالحقة. التقديمية 

 مع أطيب التحيات، 

 آية الشيخ 

 رئيس قسم األنشطة
 

_________________________________________________________________________  

 : 06/10/2022تاريخ  وب  MH#13-22 على الرسالة بمرجع  إقرار الموافقة 

، دبي                           كافيه سيراميك كورنر  

   

في       الصف ______________________، _______________ ة/ أنا ولي أمر الطالب      

 أسمح البني /ابنتي بالذهاب إلى كورنر سيراميك كافيه والمشاركة في النشاط.  

 ال أسمح البني /ابنتي بالذهاب إلى كورنر سيراميك كافيه والمشاركة في النشاط. 

: المتحرك ______________________                              اسم ولي األمر: ___________________        

             رقم الطوارئ  ______             ______   التوقيع: ___________________                                     

 


