
 

 

 

 

Ref: #E9-23 

10/01/2023 

 

               Dear Parents of Grade 1-5,                                                                              

                      GIS extends a warm welcome to all the parents of the 

                       Elementary section and invites you to participate in the Annual Sports Day on Thursday, 

Feb. 2nd ,2023 as follows: 

 

 

Please Note the following: 

• Students are requested to wear the Sports Day T-shirt, school PE pants and athletic 

shoes.  

• Parents can take their children home after they finish their activities (after 

informing the class teacher/assistant and signing their names on the children’s 

departure record). 

• Buses for Gr. 1-5 students will leave at 12:50 PM. Please make sure that there is an 

adult at home to receive the child at that time. 

 

• The school is placing orders for T-shirts for the children. If you allow your child to 

participate; kindly send 35 AED (Vat inclusive) along with the acknowledgment slip 

latest by Monday 16th, January 2023. 

 

   We appreciate your presence to encourage and cheer for our students! 

 

Kind Regards 

Elementary Section 

 

 ____________________________________________________________ 

Acknowledgment Slip for the letter with Ref: #E9-23, dated 10/01/2023 

    

                                                                                                                  

     I, parent of _________________________     in Grade __________________ 

 

          Allow my child to participate; I enclose 35 AED.  

 

           Do not allow my child to participate.                                 

 

     Parent’s Name: __________________    Signature:  _______________ 

Grade 1-2 In the green field -KG section  From 8:30-10:30 

Grade 3-5 In the football field From 8:30-10:30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الكرام، الصف األول إلى الخامسأمور طالب السادة أولياء    

 
 

 .2023  الرياضي السنوي للعام أمور الطالب الى اليوم أولياء مدرسة جرين وود انترناشيونال بدعوة تتشرف

 صباحا على النحو التالي :   10:30-8:30من الساعة   2023فبراير   2الخميس الموافق والذي سيقام يوم 

 

 

 

 

 

 : يرجى مالحظة ما يلي 

باالضافة الى  بنطال الرياضة  والحذاء باليوم الرياضي    الخاصالقميص  نرجو حضور ابنائكم الى المدرسة مرتدين    •

 . المناسب يالرياض

• ، الرياضي  النشاط  انتهاء  بعد  ابنه/ابنته  باستالم  األمور  أولياء  الصف وابالغ   لمن يرغب من  الى  التوجه  يرجى 

 المعلمة/المساعدة ثم التوقيع على استمارة خروج الطالب ليتسنى لنا المتابعة الدقيقة. 

يرجى  متجهة الى منازل الطلبة.  ظهًرا  12:50  الساعة  ستغادر  لطالب الصف األول إلى الخامس  الحافالت المدرسية   •

 األطفال .التأكد من تواجد شخص بالغ الستقبال 

سيتم تزويد االطفال بقميص خاص باليوم الرياضي .لذا يرجى منكم في حال رغبتم بأن يشارك الطفل في هذا النشاط  •
( و توقيع االقرار أدناه وارساله  مع المبلغ المطلوب الى المضافة  ضريبة القيمة  شاملة–درهم   35  ، إرسال مبلغ ) 

 . 2023يناير   16،يوم اإلثنينمعلمة الصف في موعد أقصاه 

 

 آملين حضوركم ومشاركتكم وتشجيعكم لطالبنا! 

 ولكم جزيل الشكر،،، 

 

               قسم المرحلة االبتدائية 

_______________________________________________________   
  10/01/2023بتاريخ  Ref: #E9-23على الرسالة بمرجع  اقرار بالموافقة 

 
 :  _________________الصفأنا ولي أمر الطالب/ ـة: ______________________     

 
35لغ بالمشاركة و مرفق مبأسمح البني / ابنتي   درهم.                           

 

                   ال اسمح البني/ابنتي بالمشاركة في النشاط.

 
 اسم ولي األمر:_________________ التوقيع:___________________

قسم الروضة  -في الملعب األخضر الصف األول والثاني   10:30- 8:30من الساعة   

الساحة األمامية     -ملعب كرة القدم  الصف الثالث إلى الخامس  10:30- 8:30من الساعة    


