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 22-08-2022 

Dear parents,  

  

This email is regarding payments, uniforms, books, and other services due this year. We are 

working to prepare the KHDA contracts. PSCs currently are being published and sent to all 

of our existing students. The contracts of New students joining us this year will be prepared 

and sent this week. However, this will not affect their physical or online attendance. All 

students will start as communicated earlier.  

 

This email contains an attachment which is a user manual you can follow to pay online. The 

portal will not be available for families with new students as their contracts are not ready 

yet.  

 

Kindly note that it’s compulsory to bring a computer device for all students from Kg 1 – Gr. 12 as 

follows: 

Kg 1 – Gr. 2 : iPad 

Gr. 3 – Gr. 12: laptops  

The school will provide devices at competitive prices. We will provide you with all the details about 

the devices in the coming days. 

 

Please do not pay anything before receiving and reading your contract. Existing students do 

not need to sign, new students will have to sign when they start receiving their contracts. 

 

If you are an existing student, contact the school in case you did not receive the contract yet. 

 

Kindly find your user credentials to access the parent portal in the email you received.  

After receiving and reading (signing) the contract, you can complete the parent request form 

and make the first payment online starting Monday morning (August 22, 2022). After you 

complete this, the school will email you an appointment to come to school to hand over the 

cheques of the second and third payments and collect the uniform.  

 

Below, are the steps regarding the process inside the school: 

 

• Keeping our health and safety protocols and procedures in mind, and due to the 

precautionary measures followed, and in order to enter school to drop written cheques and 

pick up uniform, you will have to abide by the following:  

All individuals entering school premises will have to be vaccinated. They need to present 

their   vaccination card to the security at the gate from Al Hosn app or DHA app. Individuals 

who are not vaccinated will need to present a PCR that is not older than 72 hours. 
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1. You must provide the school security at the gate with your parent code to check that you 

are present on time according to the appointment slot assigned to you. 

2. You then head to a station in Nakhle building and present your ready-written and signed cheques 

for confirmation of correct breakdown and amount. The cheques should have been prepared at home 

according to the breakdown of payments available on your school portal when you do the online first 

payment.  

3. You then proceed to second station to submit your cheques and receive your receipt voucher.  

4. After collecting your receipt, you will proceed to the Nakhle library to collect uniform.  

 

Note:  

There are no fitting rooms or measuring sizes. You must know the student size or have sample fit 

(shirt/skirt/pants) to measure on. 

 

 Your cooperation is expected in terms of time spent at each station to be able to serve all parents.  

 

We thank you for your cooperation. 

 

Best regards 

 

School Administration 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GREENWOOD INTERNATIONAL SCHOOL 

 إنترنـاشيـونـال   وود   جـرين   مـدرسة 

 

Vision: To develop leaders in all walks of life through quality learning and teaching. 

Mission: An eco-friendly, learner-centric institution of excellence dedicated to 

developing global citizens equipped with knowledge, moral values, cultural 

understanding, and devotion to tolerance who will lead at the national and international 

stage. 

 

 

 أولياء األمور الكرام، 

 

 تحية طيبة وعودًا حميدًا ،،،

 

األخرى المستحقة  هذا البريد اإللكتروني معلومات مفصلة حول المدفوعات، الزي المدرسي، الكتب والخدمات  نقدم لكم في  

 لهذا العام.

 

طالبنا المسجلين  نقوم حاليًا  بإعداد عقود هيئة المعرفة والتنمية البشرية الخاصة بولي األمر والتي يتم إرسالها تباعاً إلى جميع  

نحرص اّلا  يؤثر  الذين انضموا هذا العام فسيتم إرسالها خالل األسبوع المقبل ) وس الطالب الجدد. أما فيما يتعلق  بعقود حاليًا

  ذلك على حضورهم للحصص في حال بدأت الدراسة(.

  

ألولياء   متاحة  تكون  لن  المنصة  هذه  أن  العلم  يرجى  اإلنترنت.  عبر  الدفع  دليل  على  اإللكتروني  البريد  هذا  يتضمن  كما 

 األمورالذين لديهم طالب جدد بما أن عقودهم ليست جاهزة بعد. 

 

الى الصف الثاني عشر احضار جهاز كمبيوتر على النحو األولى  يع الطالب من الروضة  رجى العلم بأنه يتعين على جمي 

 التالي :

 

  الى الصف الثاني :جهاز آيباداألولى صفوف الروضة 

  الصف الثالث الى الثاني عشر :ّلبتوب

 

 القادمة. لرسالة علًما بأن المدرسة ستوفر أجهزة بأسعار تنافسية، سنزودكم بكافة التفاصيل حول األجهزة في ا

 

 أولياء أمور الطالب الحاليين ّل يحتاجون إلى توقيع العقدبك حيث أن يرجى عدم الدفع قبل استالم وقراءة العقد الخاص 

 .  .يجب على أولياء أمور الطالب الجدد التوقيع عند استالم العقود الخاصة بهمولكن 

المدرسة يرجى التواصل مع المدرسة في حالة عدم حصولك على العقد إذا كنت ولي أمر طالب متواجد ) ليس جديداً( في 

 اآلن.  حتى

 

، تجدون اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بكم للدخول إلى بوابة  أولياء    Parent portalمنصة المدرسة الخاصة بك    في

   .األمور

 

 والقيام بالدفعة األولى من خالل البوابة اإللكترونية ابتداء من  ولي األمربعد استالم وقراءة )توقيع( العقد، يجب استكمال طلب  

بعد القيام بذلك، سترسل لك المدرسة موعدًا بالبريد اإللكتروني للحضور إلى المدرسة  (.  08/22/2022صباح  يوم اإلثنين )

عملية التسجيل بالمدرسة بتسليم شيكات الدفعة الثانية والثالثة بالتواريخ والقيمة الواردة في    كمالّلستالم الزي المدرسي واست 

  .بوابتكم ااإلكترونية

 

يرجى العلم بأن المدرسة تلتزم بمراعاة بروتوكوّلت وإجراءات الصحة والسالمة وكافة التدابير اّلحترازية المتبعة،  •

  :لذا يرجى اّللتزام بما يلي

 

. يجب على الجميع إبراز دليل التطعيم إلى موظف  تطعيميمنع دخول أي فرد الى حرم المدرسة إذا لم يكن قد تلقى ال        

 تطبيق هيئة الصحة بدبي.   باستخدام تطبيق الحصن أو األمن عند البوابة

 

  .ساعة 72بصالحية ّل تتجاوز  آر سلبي - سي - سيحتاج األفراد الذين لم يتم تطعيمهم إلى تقديم فحص بي        
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في الموعد   من حضورك  للتحقق     (Parent code ) يجب عليك تزويد موظف أمن المدرسة عند البوابة برقم العائلة .1

 .المخصص لك

للتأكد من صحة المبالغ المكتوبة في الشيكات حيث إن تقسيم في قسم اإلستقبال  نخلة  الالتوجه إلى الموظفين في مبنى   .2

ً      Parent portal لغ موضح على منصة المدرسة الخاصة بك  المب  في المنزل  لذلك يجب تجهيز الشيكات مسبقا

 وذلك عند قيامك بالدفعة األولى. 

  .لتقديم الشيكات الخاصة بك واستالم سند اإليصال التالي بعد قسم اإلستقباليرجى التوجه إلى قسم  .3

  استالم اإليصال، يرجى التوجه إلى المكتبة في مبنى النخلة ّلستالم الزي المدرسي.  بعد  .4

 

 :  ملحوظة 

بس، لذلك يجب أن يكون لديك معرفة مسبقة بقياس الطالب/ة أو أن يكون لديك عينة ذات مقاس  اللن تتوفر غرف لقياس الم

 قياس.   قميص / تنورة / بنطلون(، حيث أنه ّل يتوفر لدينا غرفة(  مناسب

 

 اّلنتهاء من اّلجراءات وذلك حتى نتمكن من خدمة الجميع .  فورنرجو من الجميع التقيد بالمواعيد ومغادرة المكان 

 

 نشكركم على حسن تعاونكم .

 

 مع أطيب التحيات 

 

 إدارة المدرسة 

 

 

 
             

 

 

 
  

 

 

 

       

 

 

  
 
 
 

 


