Awfaz Global School
KG Sports day
Dear Parents,
Awfaz Global School’s annual sports day will be held on Monday 13th
February at the Al Gharaffa Sports Stadium. This year, all three Awfaz
campuses will come together for a spectacular sporting event. The KG
Sports Day will begin at 8:00am and end at 11:00.
Kindly note that students are to be dropped off at the stadium directly.
The school will not open on that Monday the 13th of February. If
students are dropped off at school, they will be turned away by security
and directed to the sports stadium.
On the day of the event, students must all bring a packed lunch, including a
bottle of water. They should all arrive dressed in sports pants and a
sporting shirt in the colour that is appointed to them. Teachers will inform
students what colour shirt they should wear.
If your child requires any medication, please ensure that it is packed with
the child. Inform the school nurse or class teacher if you have any medical
concerns.
Parents are welcome to observe our fun activities. Please be on time to
pick up your child at 11:00am.
If you have any questions, please contact your child’s class teacher.
Warm Regards,
Awfaz Global School
Duhail & Izghawa Kindergarten

أولياء االمور الكرام:
تحية طيبة وبعد....
نود إعالمكم بأننا على موعد مع اليوم الرياضي السنوي لمدرسة أوفاز والمزمع إقامته على ملعب نادي
الغرافة الرياضي وذلك يوم اإلثنين الموافق  13فبراير لعام  ، 2017وسيضم هذا الحدث الرياضي
المذهل كافة فروع مدرسة أوفاز ( إزغوى والدفنة وروضة الدفنة)  ،سيبدأ نشاط مرحلة الروضة في
الساعة  8:00صبا ًحا وسينتهي الساعة .11:00
نذكركم بأن حضور الطالب سيكون إلى الملعب مباشرة ،حيث أن المدرسة لن تفتح أبوابها هذا اإلثنين
 13فبراير .وفي حالة قيام ولي األمر بارسال ابنائه إلى مبنى المدرسة فإن مسؤولي الحراسة سيقومون
بإبالغ ولي االمر بضرورة التوجة إلى نادي الغرافة .
يجب إرسال وجبة طعام وزجاجة ماء مع الطالب ،كما يجب أن يحضر الطالب مرتديا الزي الرياضي
وسيقوم المعلمون بتحديد لون القميص الرياضي الخاص بكل مرحلة الحقا.
إذا كان طفلك يتناول أي أدوية ،يرجى التأكد من إرفاقها مع الطالب وضرورة إبالغ ممرضة المدرسة
أو مدرس الفصل إذا كان لدى ابنكم/ابنتكم أي مشاكل صحية .
اآلباء مدعوون لمشاركتنا في األنشطة الترفيهية ،و يرجى الحضور في الوقت المناسب الصطحاب
أبنائكم وذلك في الساعة 11:00
إذا كان لديكم أي استفسار  ،يمكنكم التواصل مع معلم/ـة الفصل.
مع تحيات
مدرسة أوفاز العالمية

