Dear Parent/Guardian
It is that time of year again… Mark your calendars for the ISC-Erbil Annual Open House on Friday May
3rd. Come and join us for a fun filled day and make sure not to miss the special performance by GHINWA.
Selling of tickets



To avoid long queues on the day we strongly recommend that you purchase your families’ tickets from school this
week. Tickets are 5,000 IQD per person
Tickets will also be sold at the gates on the day of the Open House. - No person (including students) will be
allowed entrance without a ticket.

Parking for cars



Parking Area 1: ISC-Erbil main gate, 150 meters before the gate you will see a banner indicating to turn right
into the designated parking lot.
Parking Area 2: ISC-Erbil back gate on the Mala Omar side.

Buses will shuttle all guests to the campus and back to the parking lots. The bus service will run the whole
day to avoid any inconvenience. All attending the day as guests will need to park off campus in the assigned
parking areas mentioned above.
Gate Opening Time: The gates will open at 1pm and will close at 6:30pm.
Food, drinks and Games: Only official Open House tickets will be accepted to purchase food, drinks and to
participate in games. These tickets can be purchased from the Ticket Selling Points on campus. Please note
that no money will be accepted by vendors.
Purchased tickets will NOT be refunded for money on the day.
We are looking forward to seeing you all at the Open House. Let’s make this a memorable event.

األعزاء،
طّلبنا
أهالي/أولياء أمور ا
ا
ٍ
نوي
المميز  Open Houseنهار الجمعة الموافق لـِ ّ 3أيار/مايو .2019
ا
الس ا
أنتم على موعد مع الحدث ا
الخاص من "غنوة".
تفوتوا فرصة حضور العرض
ا
مفعم بالمرح ،وال ا
فلتنضموا إلينا في يو ٍم ٌ
ا
بيع ال ّتذاكر

ٍ
طويلة في هذا اليوم ،نوصي بشراء تذاكر عائلتك من المدرسة هذا األسبوع.
لتجنب الوقوف في طوابير
ا

للشخص 5000 :دينار عراقي.
سعر التاذكرة ا
ا
بالدخول من دون تذكرٍة.
ألي
شخص (بما في ذلك ال ّ
ٍ
طّّلب) ّ
سيتم ً
البوابات في اليوم المفتوح .لن ُيسمح ّ
أيضا بيع التاذاكر عند ا
ا
السّيارات
ركن ّ

السايارات
البوابة سترى الفت ًة تشير إلى االتاجاه ً
 منطقة ّالبوابة ا
يمينا إلى موقف ا
الرئيسة للمدرسة ،قبل  150م من ا
الركن األولى :ا
المخصص.
ا
"مّل عمر".
البوابة
الخلفية للمدرسة ،باتاجاه ا
 منطقة ّا
الركن الثّانية :ا
السايارات.
الضيوف إلى الحرم
الحافّلت
ستنقل
جميع ا
ُ
َ
المدرسي ،وستعود إلى موقف ا
ا
أي عوائق.
النقل بالحافّلت طيلة اليوم ا
ستعمل خدمة ا
لتجنب ا

ٍ
المخصصة المذكورة
السايارات
سياراتهم خارج الحرم
جميع االذين سيحضرون في هذا اليوم كضيوف لنا سيركنون ا
ا
المدرسي ،في أماكن ركن ا
ا
أعّله.
البوابة:
وقت فتح ّ

مساء.
الساعة 6:30
الساعة الواحدة ً
ظهرا ،وتغلق في ا
البوابات ا
تفتح ا
ً
األطعمة والمشروبات واأللعاب:

سمية فحسب لشراء األطعمة والمشروبات والمشاركة في األلعاب.
سيتم قبول تذاكر اليوم المفتوح ال ار ا
ا
ال من قبل البائعين.
سيتم بيع هذه التاذاكر من نقاط بيع التاذاكر في الحرم
أي أمو ٍ
يتم قبول ّ
المدرسي ،ويرجى االنتباه إلى اأنه لم ّ
ا
ا
يتم استرداد ال ّتذاكر المشتراة مقابل المال في ذلك اليوم.
لن ّ

نتطالع شوًقا إلى لقائكم في اليوم المفتوح.
يوما ال ُينسى.
لنجعله ً

دايك و باوكى قوتابيية خؤشةويستةكان ،
ئيَوةى بةرِيَز بانطهيَشت كراون بؤ رؤذيَكى ثرِ خؤشى ( مالَى كراوة)  Open Houseلة رؤذى هةينى ريَككةوتى .2019/5/3
بةشدارميان بكةن لةخؤشييةكانى ئةو رِؤذةدا هةروةها جانسى بينينى منايشى تايبةتى (غنوة) لةدةست خؤتان مةدةن،
فرؤشتنى تكيت:

 بؤ ئةوةى لةو رِؤذةدا دووربكةويتةوة لة رِاوةستانى زؤر بؤ كرِينى تكيت ،ئامؤذطاريتان دةكةين لةم هةفتةيةدا تكيت بؤخيَزانةكةتان بكرِن .تيَضووى تكيت بؤ هةر نةفةريَك  5000 :دينارى عرياقيية.
 هةروةها لةدةرطاى هاتنة ذوورةوة تكيت دةفرؤشريَت لة رؤذى ( مالَى كراوة)  .ريَطة نادريَت بةهاتنة ذوورةوةى هيضكةسيَك بةبىَ تكيت (هةروةها قوتابييانيش دةطريَـتةوة).

خالَى رِاوةستانى ئوتومبيَلةكان.

 شويَنى يةكةم :دةرطارى سةرةكى قوتاخبانة ،ثيَش  150م لةدةرطاكة تابلؤيةك دةبينى بة دةستة رِاست شويَنيَك تةرخانكراوة بؤ رِاطرتنى ئوتومبيَلةكان.

 شويَنى دووةم :دةرطاى ثشتةوةى قوتاخبانة  ،بةرامبةر طةرِةكى(مةال عومةر).ثاسةةكان هةموو ميوانانى بةرِيَز دةطوازنةوة ناو قوتاخبانة ،وة دةيانطةرِيَننةوة خالَى رِاوةستانى ئوتومبيَلةكان.
ثاسةكان بةدريَذاى رِؤذ كاردةكةن بؤ دووركةوتنةوة لةهةر كؤسث و ريَطريَك.

هةموو ئةو ميوانة بةرِيَزانةى سةرادنيمان دةكةن لةو رِؤذةدا ئوتومبيلةكانيان لةدةرةوةى بيناى قوتاخبانة رِادةطرن ،لةشويَنى
تايبةتى رِاطرتنى ئوتومبيَلةكان كة لةسةرةوة ئاماذةمكان ثيَكردووة .
كاتى كردنةوةى دةرطا.
دةرطاكان لةكاتذميَر  1:00نيوةرِؤ دةكريَنةوة  ،وةلةكاتذميَر  6:30ئيَوارة دادةخريَت.
خواردن و خواردنةوةو يارييةكان:
تكيتةكان لة رِؤذى مالَى كراوة وةردةطرييَن بؤ كرِينى خواردن و خواردنةوة و يارييةكان.
ئةم تكيتانة لةخالَةكانى دياركراو لةقوتاخبانة دةفرؤشريَت ،تكاية ئاطاداربن بةهيض شيَوةيةك ثارة وةرناطرييَت لةاليةن
فرؤشيارةكان.
تكيت ناطةرِيَندريَتةوة لةبرى ثارة لةو رِؤذةدا.
ضاوارِوان و دلَخؤش دةبني لةرؤذى مالَى كراوة بتانبينني.
ئاهةنطيَكى ناياب ئةجنام دةدةين كة لةبري نةكريَت .

