
 

 

 

Dear Parents/Guardians  
  
We are excited to inform you that we will be hosting our first Annual Fashion Show during the month of October.   
 
This exciting new art project will give our students the opportunity to showcase their talent and creativity.  All items 
and articles of clothing displayed during the Fashion Show will feature the artwork of our students.  We are also 
planning on donating a portion of the proceeds of the event to a charity of our choice. 
  
If you would like your child to be considered to participate as a participant during the Fashion Show, please complete 
the information below. We will like to inform you that should your child be chosen to participate during the show, 
he/she will wear a customized shirt or dress tailored to his/her size.  All dresses, t-shirts and other fashion items worn 
during the event by participating students should be paid for by the parents before the event.   
 
Costs for participating students: 
Boys will wear a T-shirt and the cost is 30$ per shirt (participants will keep the t-shirt) 
Girls will wear a dress and the cost is 80$ (participants will keep the dress) 
 
Kindly return the letter below informing us if you give permission for your child to be considered as a participant 
during the show by no later than September 20th, 2018. 
 

Kindly note the following: 
 This is the only opportunity to submit your child’s name for consideration.  No students’ name will be added 

to the list at a later time. 

 Giving permission does not guarantee them a spot in the show. 

 Only a limited number of students will be selected from those that submitted their names. 
 
Regards, 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

Support Our Initiative

and

Change The World With Us



 

 

 
 عزيزي ولّي أمر الّطالب:

 
  لألزياء خالل شهر تشرين األّوليسعدنا إبالغك أنّنا سنستضيف أّول عرٍض سنوّيٍ 

ستبرز ميّزات  األزياء سيوفّر هذا المشروع الفنّي الجديد لطاّلبنا الفرصة لعرض مواهبهم وإبداعاتهم، فجميع المواد واأللبسة المعروضة خالل عرض
 العمل الفنّي لطاّلبنا.

 نخّطط أيًضا للتّبّرع  بجزٍء من عائدات الحدث لجمعيٍّة خيريٍّة من اختيارنا.
 

 .إذا كنت ترغب في أن يعتبر طفلك مشارًكا أثناء عرض األزياء، فيرجى ملء المعلومات أدناه

يجب أن تُدفع قيمة جميع الفساتين  اسه.نوّد إعالمك أنه في حالة اختيار طفلك للمشاركة أثناء العرض، فسيرتدي قميًصا أو فستانًا مخصًصا حسب مق
 والقمصان واألزياء األخرى التي سيرتديها الّطاّلب المشاركون خالل الحدث من قبل أولياء أمورهم قبل بدء الحدث.

 
 

 :تكاليف الّطاّلب المشاركين

 دوالًرا لكّل قميص )سيحتفظ المشاركون بالقميص(. 30سيرتدي األوالد قميًصا، تكلفته 
 دوالًرا )ستحتفظ المشاركات بالفستان(. 80الفتيات فستانًا، تكلفته  سترتدي

 
 .2018أيلول  20يُرجى إعادة الّرسالة أدناه إلبالغنا إذا وافقت على مشاركة طفلك، ليعتَبر ُمشارًكا خالل العرض في موعٍد أقصاه 

 

 :يُرجى مالحظة ما يلي

 ره مشارًكا، ولن تتّم إضافة اسم أّي طالٍب إلى القائمة في وقٍت الحٍق.هذه هي الفرصة الوحيدة لتقديم اسم طفلك العتبا  •

 في العرض. طفلكالموافقة على المشاركة ال تضمن مكانًا ل  •

 .سيتّم اختيارعدٍد محدوٍد فقط من الّطاّلب مّمن تّم إرسال أسمائهم  •

 
 

 سةرثةرشتيارى قوتابى بةِريَز 
 

ئةنجام دةدريَت . 10بةخؤشحالَييةوة ثيَتان ِرادةطةيَنين  كة يةكةم نمايشى جل و بةرطى ساالَنة لة مانطىبةفرانبار واتا    

دنةوةى جل وبةرطى نمايشكراو و لة كاتى ئةم ثِرؤذة هونةريية نويَية جانَسيك دةداتة قوتابيانمان بؤ دةرخستنى توانا و بةهرةكانيان ، بؤية كؤكر

 نمايشكردنةكةدا دةستِرةنطينى قوتابييان دةردةخات . 

 هةروةها ثالنمان كؤكردنةوةى بةشيَك لةم داهاتة بؤ ثِرؤذةيَكى خيَرخوازيية .

بكةرةوة .ئةطةر ئارةزوومةندى مندالَةكةت بةشدارى بكات لةنمايشى جل وبةرط ، تكاية ئةم زانياريانةى خوارةوة ثرِ   

ك  ياخود بةرطيَك لةبةردةكات دةمانةويَت ئاطادارتان بكةينةوة كاتيَك مندالَةكةت ئارةزوومةند بوو بةشدارى بكات لةم نمايشة ، ئةوة مندالَةكةت كراسيَ 

 تايبةت بة خؤى.

كاتى نمايشكردنةكةدا لةبةرى قوتابييانى بةشداربوو لةدةبيَت تيَضووى هةموو ئةو جل وبةرط و كراسانة لةاليةن دايك و باوكانةوة ثيَش وةختة بدريَت كة 

 دةكةن.

 

 :تيَضووى قوتابييانى بةشداربوو

 (.بةشداربووان دةتوانن ثاريَزطارى لةبةرطةكة بكةن) بؤ هةر كراسيَك  $ 30لةبةر دةكةن تيَضووةكةى  (قميص)كوِرةكان كراسيَك

 (.دةتوانن ثاريَزطارى لةبةرطةكة بكةن بةشداربووان$)  80كضان كراسيَك لةبةردةكةن تيَضووةكةى 

 .ةكةتان لةنمايشكردنةكةتا ئاطاداربين لة ِرازى بوونتان بةبةشدارى كردنى مندالَ  20/9/2018تكاية ئةم نامةيةى خوارةوة بنيَرنةوة ثيَش بةرورارى 

 

 :تكاية تيَبينى ئةمانةى خوارةوة بكة

 .ناكةينة ليستةكة  كو بةشداربوو، دواتر ناوى هيض قوتابيَك زيادئةمة تةنها جانسيَكة بؤ ناونووسينى مندالَةكةت وة

 ِرازى بوون ئةوةناطةيةنيَت كة شويَن دياريكراوة بؤ مندالَةكةت لةنمايشكردنةكة. 

  تةنها ذمارةيةكى دياريكراو لةقوتابييان وةردةطرين كاتيَك ناوةكان دةنيَرن . 

 


