
 

October 15, 2020 

Dear Parent/Guardian,  

 

Subject: “Back to School Celebration”  

 

Date: 21-October 2020 

Theme: Bring back our school concert, a blast from the past, what if it happened?  

 

We invite all KG2 and Grade 1 students to wear their concert uniform. Students will dance and sing with 

their classmates in the big field. Please note that the school will be considered a normal school day and 

all classes will resume as normal. 

 

If your child is not registered in last year’s concert, please send him wearing his favorite storybook 

character. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

بنا األعزااء،  أهالي/ أولياء أمور طّلا
 

 االحتفال بالعودة إلى المدرسة الموضوع: 
 2020-10-21التااريخ: نهار 

 الموضوع: إعادة إحياء الحفل الموسيقيا للمدرسة.
وضة   ندعو تّلمذة صفا  فا األالرا حيث سيرقص التاّلمذة ويغناون مع زمّلئهم في ، ولا الرتداء زيا الحفل الموسيقيا الثاانية والصا
فوف األكبر.  الصا

 فيه الداروس بانتظاٍم كالمعتاد.  مدرسيًّا عاديًّا، وستعطىنحيطكم علًما بأنا هذا اليوم سيكون يوًما 
 رة.القصص المصوا  من شخصيااتلة ته المفضا ، فيرجى إرساله مرتدًيا شخصيا في حفلة العام الماضي ًّل إذا لم يكن طفلك مسجا 

ياة بعين االعتبار في  خذيرجى أ  ذلك اليوم.األحوال الجوا
 

 :التنّكريّ قواعد ارتداء الّزّي 
 الئٍق مناسٍب للمدرسة.   ارتداء زياٍ على كلا تلميذٍ  -1

 يرجى االبتعاد عن ارتداء واستخدام اآلتي: 
راويل الممزا  • راويل القصيرة، ثياب الناومالسا  . قة، السا
 الراسم على الوجه أو استخدام مستحضرات التاجميل. •
ياقة ) أو المّلبس  • راويل الضا ياقة(. سترات دون أكمام، السا  الضا

 باختصار، على الّتلميذ أن يرتدي زيًّا مالئًما للمدرسة. 
 على كلا تالميذ إحضار الزايا المدرسيا معه، ليقوم بارتدائه في حال لم يكن زياه التانكاريا مّلئًما.  -2
ى شراء زيٍا مدرسيٍا جديٍد، سيضطار التاّلميذ الاذين يرتدون زيًّا تنكاريًّا غير مّلئٍم، ولم ُيحضروا الزايا المدرسيا معهم، إل -3

 تما إعادتهم إلى المنزل.أو ست
 أطيب التاحياات 
 اإلدارة

 
 

 دايك و باوكى قوتابييانى خؤشةويست،
 ئاهةنط طيََََِران بةبؤنةوةى طةِرانةوة بؤ قوتاخبانة.بابةت/ 
 21/10/2020بةروار 

 .قوتاخبانةدووبارة زيندووكردنةوةى ئاهةنطى ميوزيكى لة بابةت/   
بانطهيََش دةكةين بةلةبةركردنى جل و بةرطى ئاهةنطى ميوزيكى، قوتابييان سةما  ثؤىل يةك باخضةى ساوايانى دوو  و قوتابييانى 

 دةكةن و طؤرانى دةَليََن لةطةلََ هاوِريََكانيان لةثؤلة طةورةكان.
 

 ئاطادارتان دةكةينةوة كةوا ئةو رؤذة دةوامى قوتاخبانة ئاسايية ، وانةكان بةريََك و ثيََكى ئةجنام دةدريََت.
 



 

اوى تؤمارنةكردبوو لة ئاهةنطى ساَلى ثار، تكاية بةجل و بةرطى بينيََرة كة جل و بةرطى كةسايةتيية ئةطةر منداَلةطةت  ن
 كارتؤنييةكانة و نايابة بةلةالى منداَلةكةت. 

 ِرةضاوى كةش و هةواى ئةو رؤذة بكةن .
 :ى تايبةت بة كةسايةتيية كارتؤنييةكانجل و بةرطياساكانى لةبةركردنى 

 يستة جل وبةرطيََكى طوجناو لةبةر بكات.هةر قوتابييةك ثيََو -1
 ثيََويستةبةدووربن  لةلةبةركردنى ئةم جؤرة جل وبةرطانةى كة لة خوارةوة باس كراون:

 ثانتؤَلى دِراو ، ثانتؤَلى زؤر كورت،.جلى نووسنت)بيََجامة(. •
 ويََنةكردن لةسةر دةموضاو ، مكياج كردن. •

 
 

 هةموو جل وبةرطيََكى زؤر تةسك( .جاكةتى بىََ قؤلََ، ثانتؤلََ تةسك ) يان  •
 بةكورتى قوتابى دةبيََت جلو بةرطيََكى ريََك وثيََك و طوجناو لةبةر بكات بؤ قوتاخبانة.

هةر  قوتابييةك ثيََويستة جل وبةرطيََكى زيادةى قوتاخبانة لةطةلََ خؤيدا بهيََنيتََ .ئةطةر كاتيََك ثيََويست بوو بيََطؤِريََت لةبةر  -2
 ورييةكة.نةطوجنانى جل و بةرطة تةنةك

ئةطةر ئةو قوتابييانةى كة جل وبةرطةتةنةكورييةكان طوجناو نةبوو ، جلى زيادةى قوتاباخانةيان لةطةلََ خؤياندا نةهيََنابوو  -3
 ،ئةوة ناضار دةكريََن بةكِرينى جلو بةرطى قوتاخبانة ، يان ناردنةوةيان بؤ ماَلةوة .

 
 لةطةلََ ريََزدا

 بةِريََوبةرايةتى قوتاخبانة


