
 

 

 

Ref: #MH36-23 

10/02/2023 

 

Donation campaign for Turkey/ Syria earthquake relief aid 

Dear GIS parents, 

The devastating earthquake that shook Turkey and Syria last Monday caused 

the loss of many lives, the displacement of survivors, and massive 

demolishment. In response to that, the GIS community has decided to collect 

donations to contribute to the relief aid.  

Please help us collect necessary goods and hygiene products to donate to 

the  Emirates Red Crescent. You can choose to donate any of the items in the 

list below: 

 

Item Description  

Rice  All kinds  

Cans, Jars, and Packets Cans: Chickpeas, Beans, Sweet Peas, Corn, Tuna, 

canned soups, Etc  

Packets: Sugar, Salt, powdered milk, Cereals  

Oil 

Pulses and Seeds Lentils, corn seed, dry beans, etc. 

Flours and Mixes All-purpose flour, Semolina  

Pasta  Varied types  

Hygiene products  Pampers – shampoo- soap – toilet rolls – Tissue 

boxes etc. 

Clothes and blankets In good condition 

 

Please drop your donations in the mornings inside the boxes in front of the 

Nakhleh and Sidr buildings’ receptions from Monday, February 13 to Friday, 

February 17.  

May Allah’s blessings be upon you all! 

Best Regards, 

School Administration  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

مور طلبة مدرسة جرين وود األعزاء،أولياء أ  

  و كارثيةخسائر منثنين الماضي تركيا وسوريا يوم اإل كالً من الزلزال المدمر الذي هز هتسببنظراً لما         

لمساعدة  الخيرية ، فإن واجبنا اإلنساني يحثنا على المشاركة في مبادرة الهالل األحمر اإلماراتيدمار هائل

 .المتضررين

اليصالها للهالل  والمالبس واألغطية الضرورية ومنتجات النظافة المستلزماتالرجاء مساعدتنا في جمع 

اختيار التبرع بأي من العناصر الموجودة في القائمة أدناه:  ماألحمر اإلماراتي. يمكنك  

 

 المنتج االنواع 

 ارز  جميع االنواع 

 ذرة, الخ. حمص, فاصوليا, تونا, 

 سكر,ملح,حليب, 

 زيوت

 معلبات و اكياس 

 حبوب  عدس,حمص, فول,الخ. 

 طحين طحين و سميد 

 باستا  على انواعها 

 وجات النظافة الشخصية نتم حفاضات¸شامبو,صابون,محارم 

 مالبس و بطانيات   في حالة جيدة 

 

 فبراير 13ثنين اإليوم السدر من مبنى  النخله و مبنىفي الصباح داخل الصناديق أمام  ميرجى ترك تبرعاتك

 . فبراير 17إلى الجمعة  

 كم ،،، جعله في ميزان حسناتو  جزاكم هللا خيرا  
 

 مع التحيات 

 المدرسة إدارة 
 

 

 

 

 

 

 

 


