
 

 

 

 

October 15, 2020 

 

Dear Parent/Guardian,  

 

Subject: “Dress Like a Story Book Character – Super Hero - Future Job” Day 

 

Date:   21-October 2020 

Theme: Dress Like a Story Character – Super Hero – Future Job. 

 

Students KG1 are encouraged to enter the world of make-believe and imagination by dressing up as their 

favorite storybook character.  We invite all KG1 students to dress up and wow us with their creative 

costume displays, and to bring along their favorite book. Please note that the school will be considered a 

normal school day and all classes will resume as normal.   

 

Please keep in mind the weather conditions for the day. 

 

Rules for Non-Uniform Days 

1- Every student must dress appropriately for school. 

Avoid inappropriate clothing for example but not limited to: 

• Ripped Jeans, Shorts, Pajamas 

• Tank tops, Tights (or tight clothes)  

• Face painting or makeup.  

Students must simply wear a school-appropriate costume. 

 

2- Every student must pack their school uniform and bring it with them in case the costume is not 

school appropriate.  

3- If a student is not wearing an appropriate costume, and does not have his/her school uniform with 

them, they either have to buy a new one, or go home. 

 

Yours sincerely, 

The Administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2020تشرين األّول   15
 أهالي/ أولياء أمور طّّلبنا األعّزاء،

 وظيفة المستقبل"  –بطٌل خارٌق  –كرتونّية محّببة كتاب الموضوع: الّتنّكر بزّي شخصّية 
 21/10/2020 الّتاريخ:

نشّجع تّلمذة صفوف الّروضة األولى على دخول عالم الخيال، وندعوهم الرتداء أزياء شخصّيات قصص األطفال المفّضلة  
 لديهم، وإحضار كتابهم المفضل. 

 نحيطكم علًما بأّن هذا اليوم سيكون يوًما مدرسيًّا عاديًّا، وستعطى فيه الّدروس بانتظاٍم كالمعتاد. 
 ذلك اليوم.في  بعين االعتبار األحوال الجوّية خذ يرجى أ

 
 :قواعد ارتداء الّزّي التنّكريّ 

 على كّل تلميذ ارتداء زيٍّ الئٍق مناسٍب للمدرسة.  -1
 يرجى االبتعاد عن ارتداء واستخدام اآلتي: 

 . قة، الّسراويل القصيرة، ثياب الّنومالّسراويل الممزّ  •
 الّرسم على الوجه أو استخدام مستحضرات الّتجميل. •
 سترات دون أكمام، الّسراويل الّضّيقة ) أو المّلبس الّضّيقة(.  •

 باختصار، على الّتلميذ أن يرتدي زيًّا مالئًما للمدرسة. 
 على كّل ّتلميذ إحضار الّزّي المدرسّي معه، ليقوم بارتدائه في حال لم يكن زّيه الّتنّكرّي مّلئًما.  -2
ى شراء زيٍّ مدرسيٍّ جديٍد، تنّكريًّا غير مّلئٍم، ولم ُيحضروا الّزّي المدرسّي معهم، إلسيضّطر الّتّلميذ اّلذين يرتدون زيًّا  -3

 تّم إعادتهم إلى المنزل.أو ست
 أطيب الّتحّيات 
 اإلدارة

 
 

 دايك و باوكى قوتابييانى خؤشةويست،
 كارى دوارؤذ كة حةزى قوتابيية. –كارتؤنيية خؤشةويستةكان ،ثاَلةوانى بةهَيز  رؤذى لةبةركردنى جل وبةرطى كةسايةتيية :بابةت

 21/10/2020بةروار 

  
كارتؤنى زؤر هاندةدةين بؤ ضوونة ناو دنياى خةياَل،بانطَيشييان دةكةين بةلةبةركردنى جلو بةرطى باخضةى ساوايانى يةك قوتابييانى 

 زؤر ناياب و خؤشةويست بةاليةنةوة. ناياب بةاليةنةوة ، لةطةَل هَينانى ثةرتووكى
 

 ئاطادارتان دةكةينةوة كةوا ئةو رؤذة دةوامى قوتاخبانة ئاسايية ، وانةكان بةرَيك و ثَيكى ئةجنام دةدرَيت.
 ِرةضاوى كةش و هةواى ئةو رؤذة بكةن .

 :ى تايبةت بة كةسايةتيية كارتؤنييةكانجل و بةرطياساكانى لةبةركردنى 
 قوتابييةك ثَيويستة جل وبةرطَيكى طوجناو لةبةر بكات.هةر  -1



 

 ثَيويستةبةدووربن  لةلةبةركردنى ئةم جؤرة جل وبةرطانةى كة لة خوارةوة باس كراون:
 ثانتؤَلى دِراو ، ثانتؤَلى زؤر كورت،.جلى نووسنت)بَيجامة(. •
 وَينةكردن لةسةر دةموضاو ، مكياج كردن. •
 يان هةموو جل وبةرطَيكى زؤر تةسك( .جاكةتى بَى قؤَل، ثانتؤَل تةسك )  •

 بةكورتى قوتابى دةبَيت جلو بةرطَيكى رَيك وثَيك و طوجناو لةبةر بكات بؤ قوتاخبانة.
هةر  قوتابييةك ثَيويستة جل وبةرطَيكى زيادةى قوتاخبانة لةطةَل خؤيدا بهَينيَت .ئةطةر كاتَيك ثَيويست بوو بَيطؤِرَيت لةبةر  -2

 ةنةكورييةكة.نةطوجنانى جل و بةرطة ت
ئةطةر ئةو قوتابييانةى كة جل وبةرطةتةنةكورييةكان طوجناو نةبوو ، جلى زيادةى قوتاباخانةيان لةطةَل خؤياندا نةهَينابوو  -3

 ،ئةوة ناضار دةكرَين بةكِرينى جلو بةرطى قوتاخبانة ، يان ناردنةوةيان بؤ ماَلةوة .
 

 لةطةَل ِرَيزدا 
 بةِرَيوبةرايةتى

 


