Date: 26th October 2017
Dear Parents…
Greetings…
In order to ensure the security and safety of students
and to facilitate the parents pick up for their daughters
Kindly be informed that AMAG will follow a new
procedure regarding the dismissal of students starting
from Sunday, 29 October 2017, as the following:
1.

The dismissal of all students who are picked up by
their mothers or nannies from classes as usual will
be at 1:25 p.m. daily except on Thursday at 12:25
pm.
2. Students who wish to leave with their father will be
guided to the auditorium at 1:40 pm. with the form
attached to be filled and sent back to school on
Sunday.
3. All students in the classroom will be guided after
1:40 p.m., to the main reception for primary
department students, and to second reception for
secondary department students. We kindly request
mothers and nannies to go to the designated areas
if they arrive at school after 1:40 pm.
We are seeking parental collaboration with the
Academy in terms of :

2017  أكتوبر26: التاريخ
... السادة أولياء األمور الكرام
... تحية طيبة وبعد
ً
حرصا ً على أمن وسالمة الطالبات وتسهيال على أولياء األمور نحيطكم
علما ً بأن أكاديمية المها للبنات ستتبع اجراءات جديدة فيما يتعلق بانصراف
:  وذلك كاألتي، 2017  أكتوبر29 الطالبات اعتبارا ً من يوم األحد الموافق
 سيكون انصراف جميع الطالبات اللواتي يتم انصرافهن-1
باصطحاب االم أو المربيات من الصفوف كالمعتاد الساعة
 بعد الظهر يوميا ً ماعدا يوم الخميس فيكون الساعة1:25
.  بعد الظهر12:25
 سيتم اصطحاب الطالبات الراغبات باالنصراف مع ابائهن-2
 على،  بعد الظهر1:40 فقط الى مسرح األكاديمية الساعة
أن يتم تعبئة النموذج المرفق بالرسالة واعادته الى المدرسة
.يوم األحد
 سيتم اصطحاب جميع الطالبات المتواجدات في الصفوف-3
 الى االستقبال الرئيس،  بعد الظهر1:40 بعد الساعة
 ومن االستقبال الثاني لطالبات، لطالبات المرحلة االبتدائية
 لذا نرجو من االمهات، المرحلة اإلعدادية والثانوية
والمربيات التوجه الى االماكن المخصصة في حال
.  بعد الظهر1:40 وصولهن الى المدرسة بعد الساعة

-

-

Mothers and nannies should collect students
promptly at 1:25 pm, except Thursday at 12:25 pm.
Fill the attached form in case of the fathers’ pick-up.
Note: Delays can happen if the forms are not
completed and submitted to school on Sunday
29th /10/2017.

: نرجو من أولياء األمور التعاون مع ادارة األكاديمية فيما يلي
اسراع األمهات والمربيات الصطحاب الطالبات من صفوفهن

-

 ماعدا يوم الخميس فيكون الساعة، ً  بعد ظهرا1:25 الساعة
.  بعد الظهر12:25
، تعبئة النموذج المرفق في حال اصطحاب ولي االمر البنته

-

تعتذر ادارة االكاديمية عن اي تأخير في حال عدم تعبئتكم للبيانات
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