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Dear Parents of our students on Full Distance Learning, 
  
 
I write to inform you that we have extended the distribution 
time for those of you that were unable to fetch your 
children's textbooks during our safe walk- through- service 
these past three weeks.  As this is a walk-through service, 
books will be delivered outside the school. 
  
On Thursday October 8th, 2020   we will distribute the 
German, French and KG text books for FULL DISTANCE 
learners from 9:00 a.m. to 12:00 p.m. from the door next to 
the principal's office.  
  
Please take note: Parents will not be allowed to enter the 
school and textbooks will not be distributed by the 
receptionists.  
Parents must arrive on time and must use the outside door 
next to the principal's office.  
Thank you for your continued support to our school and for 
contributing to our students' teaching and learning. 
  
Please keep to the government's regulations and policies on 
health and safety during the pandemic.   
 

 

  

 ، دائم بشكل بعد عن التعلم طالب أمور  أولياء السادة

  

 الكتب  لتوزيع  آخر  إضافي وقت  خصيصبت  قمنا  أننا  إلبالغكم  إليكم  أكتب

 الثالث  ابيعاألس  في  أطفالهم  كتب  استالم  من  يتمكنوا   لم  ملن  املدرسية

 . املدرسة كتب املدرسية من خارج ال سيتم تسليم  حيث  .ة املاضي

لـ   املوافق  الخميس  يوم  اللغة   الكتب  بتوزيع  سنقوم  2020أكتوبر    8في 

و و   ملانيةاال لصف  كتبالفرنسية  األولى  املدرسية   طالبلوذلك    الحضانة 

 بعد الظهر  12 إلىصباحا    9  الساعة  من فقط    دائم  بشكل  بعد  عن  التعلم

 .ةاملدير  ملكتب املجاور  الباب من

  توزيع   يتم  ولن  املدرسة  بدخول   األمور   ألولياء  ُيسمح  لن :  يلي  ما  مالحظة  يرجى

 .االستقبال موظفي قبل من املدرسية الكتب

 استخدام عليهم املحددة ويجب املواعيد في الوصول  األمور  أولياء على يجب

 .املديرة ملكتب املجاور  الخارجي الباب

 . طالبنا وتعلم تعليم في ومساهمتكم ملدرستنا  املستمر دعمكم على نشكرك

  والسالمة  بالصحة  املتعلقة  الحكومية   واللوائح  بالتعليمات  االلتزام  يرجى

 . الجائحة أثناء

 

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 أنطوانيت براون 

 مديرة املدرسة 

 

 

Yours sincerely,  

Antoinette Brown  
Principal Director  
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