
   

Dear Parents:  
     We are pleased to announce the organization of a school trip for our (KG1 & KG2 & KG3) students to chocolate factory 
which is going to be on Sunday, October 27, 2019 from 9 to 12 P.M, including two hours of fun and play beside a 
happy meal.  
Note:  (Ticket price 100 SR) 
Students, who do not want to join the trip, better not to attend school that day since the Whole staff will be busy with the 
trip. 
If you want your child to join us all you have to do is write your child's name, but a tick in the right square, and send us 
the money with the announcement. 
Student Name:                                                                                                   
         Interested                                   Not interested  Thanks for your cooperation 

                                                                           
 حضرة أولياء األمور الكرام:

الموافق  األحدوذلك  في يوم ( الشوكوالتةمصنع إلى ) ة أن تعلن عن تنظيمها لرحلة للطالب قسم )رياض األطفال(يسر مدرسة األنهار العالمي      
 ظهراً , حيث تتضمن ساعتين من اللعب والمرح ووجبة غذائية. 23- :, من الساعة  م 72/01/7102

 ا نتقدم بدعوة أبنائنا الطالب إلى المشاركة في الرحلة لالستمتاع والحصول على الفرح والمرح برفقة زمالئهم ومعلماتهم.ونحن بدورن

 لاير ( 211) سعر التذكرة هو   مالحظة;

 لتعليمي )المدرسات مع الطالب(.الطالب الذين ال يرغبون في التسجيل والذهاب في الرحلة يفضل عدم حضورهم إلى المدرسة في ذلك اليوم لذهاب الكادر ا
 ( وكما أن المواصالت مؤمنة.Happy Mealتتضمن الرحلة وجبة  صحية خفيفة )

   21-19الثالثاء  يبدأ استقبال المبلغ من يومرفقا مع نفس اإلعالن لمربية الصف نرجو إرسال المبلغ المحدد م أذا أردت التسجيل            

                             شكراً لحسن تعاونكمال أرغب                      أرغب               ...........................................اسم الطالب :...           

           

   
 

  
 

Dear Parents:  
     We are pleased to announce the organization of a school trip for our (KG1 & KG2 & KG3) students to chocolate factory 
which is going to be on Sunday, October 27, 2019 from 9 to 12 P.M, including two hours of fun and play beside a 
happy meal.  
Note:  (Ticket price 100 SR) 
Students, who do not want to join the trip, better not to attend school that day since the Whole staff will be busy with the 
trip. 
If you want your child to join us all you have to do is write your child's name, but a tick in the right square, and send us 
the money with the announcement. 
Student Name:                                                                                                   
         Interested                                   Not interested  Thanks for your cooperation 

                                                                           
 حضرة أولياء األمور الكرام:

الموافق  األحدوذلك  في يوم ( الشوكوالتةيسر مدرسة األنهار العالمية أن تعلن عن تنظيمها لرحلة للطالب قسم )رياض األطفال( إلى )مصنع       
 ظهراً , حيث تتضمن ساعتين من اللعب والمرح ووجبة غذائية. 23- :, من الساعة  م 72/01/7102

 ا نتقدم بدعوة أبنائنا الطالب إلى المشاركة في الرحلة لالستمتاع والحصول على الفرح والمرح برفقة زمالئهم ومعلماتهم.ونحن بدورن

 لاير ( 211) سعر التذكرة هو   مالحظة;

 لتعليمي )المدرسات مع الطالب(.الطالب الذين ال يرغبون في التسجيل والذهاب في الرحلة يفضل عدم حضورهم إلى المدرسة في ذلك اليوم لذهاب الكادر ا
 ( وكما أن المواصالت مؤمنة.Happy Mealتتضمن الرحلة وجبة  صحية خفيفة )

   21-19الثالثاء  يبدأ استقبال المبلغ من يومنرجو إرسال المبلغ المحدد مرفقا مع نفس اإلعالن لمربية الصف  أذا أردت التسجيل            

                             شكراً لحسن تعاونكمال أرغب                      أرغب               ...........................................اسم الطالب :...           

 

            

 

  

  



   

Dear Parents:  
  We are pleased to announce the organization of a school trip for our (Grades 1,2,3) students to chocolate factory which is 
going to be on Monday, October 28, 2019 from 9 to 12 P.M, including two hours of fun and play beside a happy meal.  
Note:  (Ticket price 100 SR) 
Students, who do not want to join the trip, better not to attend school that day since the Whole staff will be busy with the 
trip. 
If you want your child to join us all you have to do is write your child's name, but a tick in the right square, and send us 
the money with the announcement. 
Student Name:                                                                                                   
         Interested                                   Not interested  Thanks for your cooperation 

                                                                           
 ء األمور الكرام:حضرة أوليا

 اإلثنينوذلك  في يوم ( الشوكوالتة( إلى )مصنع 2,3,4) االبتدائي الصفوف األولية يسر مدرسة األنهار العالمية أن تعلن عن تنظيمها لرحلة للطالب قسم      
 ظهراً , حيث تتضمن ساعتين من اللعب والمرح ووجبة غذائية. 23- :, من الساعة  م 87/01/7102الموافق 

 ونحن بدورنا نتقدم بدعوة أبنائنا الطالب إلى المشاركة في الرحلة لالستمتاع والحصول على الفرح والمرح برفقة زمالئهم ومعلماتهم.

 لاير ( 211) سعر التذكرة هو   مالحظة;

 ب الكادر التعليمي )المدرسات مع الطالب(.الطالب الذين ال يرغبون في التسجيل والذهاب في الرحلة يفضل عدم حضورهم إلى المدرسة في ذلك اليوم لذها
 ( وكما أن المواصالت مؤمنة.Happy Mealتتضمن الرحلة وجبة  صحية خفيفة )

   21-19الثالثاء  يبدأ استقبال المبلغ من يومنرجو إرسال المبلغ المحدد مرفقا مع نفس اإلعالن لمربية الصف  أذا أردت التسجيل            

                             شكراً لحسن تعاونكمال أرغب                      أرغب               ..............لطالب :................................اسم ا           

           

 
 
 
 
 

 
Dear Parents:  
  We are pleased to announce the organization of a school trip for our (Grades 1,2,3) students to chocolate factory which is 
going to be on Monday, October 28, 2019 from 9 to 12 P.M, including two hours of fun and play beside a happy meal.  
Note:  (Ticket price 100 SR) 
Students, who do not want to join the trip, better not to attend school that day since the Whole staff will be busy with the 
trip. 
If you want your child to join us all you have to do is write your child's name, but a tick in the right square, and send us 
the money with the announcement. 
Student Name:                                                                                                   
         Interested                                   Not interested  Thanks for your cooperation 

                                                                           
 حضرة أولياء األمور الكرام:

 االثنينوذلك  في يوم ( الشوكوالتة( إلى )مصنع 2,3,4) االبتدائي الصفوف األولية يسر مدرسة األنهار العالمية أن تعلن عن تنظيمها لرحلة للطالب قسم      
 ة غذائية.ظهراً , حيث تتضمن ساعتين من اللعب والمرح ووجب 23- :, من الساعة  م 87/01/7102الموافق 

 ونحن بدورنا نتقدم بدعوة أبنائنا الطالب إلى المشاركة في الرحلة لالستمتاع والحصول على الفرح والمرح برفقة زمالئهم ومعلماتهم.

 لاير ( 211) سعر التذكرة هو   مالحظة;

 اليوم لذهاب الكادر التعليمي )المدرسات مع الطالب(.الطالب الذين ال يرغبون في التسجيل والذهاب في الرحلة يفضل عدم حضورهم إلى المدرسة في ذلك 
 ( وكما أن المواصالت مؤمنة.Happy Mealتتضمن الرحلة وجبة  صحية خفيفة )

   21-19الثالثاء  يبدأ استقبال المبلغ من يومنرجو إرسال المبلغ المحدد مرفقا مع نفس اإلعالن لمربية الصف  أذا أردت التسجيل            

                             شكراً لحسن تعاونكمال أرغب                      أرغب               ..............اسم الطالب :................................           

           

 
 

  

  



   

 
Dear Parents:  
 We are pleased to announce the organization of a school trip for our (Grades 4,5,6) students to chocolate factory which is 
going to be on Tuesday, October 29,2019 from 9 to 12 P.M, including two hours of fun and play beside a happy meal.  
Note:  (Ticket price 100 SR) 
Students, who do not want to join the trip, better not to attend school that day since the Whole staff will be busy with the 
trip. 
If you want your child to join us all you have to do is write your child's name, but a tick in the right square, and send us 
the money with the announcement. 
Student Name:                                                                                                   
         Interested                                   Not interested  Thanks for your cooperation 

                                                                           
 حضرة أولياء األمور الكرام:

الموافق  الثالثاءوذلك  في يوم ( الشوكوالتة( إلى )مصنع 5,6,7)االبتدائي  يسر مدرسة األنهار العالمية أن تعلن عن تنظيمها لرحلة للطالب قسم      
 ظهراً , حيث تتضمن ساعتين من اللعب والمرح ووجبة غذائية. 23- :, من الساعة  م 27/01/7102

 بدورنا نتقدم بدعوة أبنائنا الطالب إلى المشاركة في الرحلة لالستمتاع والحصول على الفرح والمرح برفقة زمالئهم ومعلماتهم. ونحن

 لاير ( 211) سعر التذكرة هو   مالحظة;

 كادر التعليمي )المدرسات مع الطالب(.الطالب الذين ال يرغبون في التسجيل والذهاب في الرحلة يفضل عدم حضورهم إلى المدرسة في ذلك اليوم لذهاب ال
 ( وكما أن المواصالت مؤمنة.Happy Mealتتضمن الرحلة وجبة  صحية خفيفة )

   21-19الثالثاء  يبدأ استقبال المبلغ من يومنرجو إرسال المبلغ المحدد مرفقا مع نفس اإلعالن لمربية الصف  أذا أردت التسجيل            

                             شكراً لحسن تعاونكمال أرغب                      أرغب               ..............اسم الطالب :................................           

           

 
 
 
 

Dear Parents:  
 We are pleased to announce the organization of a school trip for our (Grades 4,5,6) students to chocolate factory which is 
going to be on Tuesday, October 29,2019 from 9 to 12 P.M, including two hours of fun and play beside a happy meal.  
Note:  (Ticket price 100 SR) 
Students, who do not want to join the trip, better not to attend school that day since the Whole staff will be busy with the 
trip. 
If you want your child to join us all you have to do is write your child's name, but a tick in the right square, and send us 
the money with the announcement. 
Student Name:                                                                                                   
         Interested                                   Not interested  Thanks for your cooperation 

                                                                           
 حضرة أولياء األمور الكرام:

الموافق  الثالثاءوذلك  في يوم ( الشوكوالتة( إلى )مصنع 5,6,7)االبتدائي  يسر مدرسة األنهار العالمية أن تعلن عن تنظيمها لرحلة للطالب قسم      
 بة غذائية.ظهراً , حيث تتضمن ساعتين من اللعب والمرح ووج 23- :, من الساعة  م 27/01/7102

 ونحن بدورنا نتقدم بدعوة أبنائنا الطالب إلى المشاركة في الرحلة لالستمتاع والحصول على الفرح والمرح برفقة زمالئهم ومعلماتهم.

 لاير ( 211) سعر التذكرة هو   مالحظة;

 اليوم لذهاب الكادر التعليمي )المدرسات مع الطالب(. الطالب الذين ال يرغبون في التسجيل والذهاب في الرحلة يفضل عدم حضورهم إلى المدرسة في ذلك
 ( وكما أن المواصالت مؤمنة.Happy Mealتتضمن الرحلة وجبة  صحية خفيفة )

   21-19الثالثاء  يبدأ استقبال المبلغ من يومنرجو إرسال المبلغ المحدد مرفقا مع نفس اإلعالن لمربية الصف  أذا أردت التسجيل            

                             شكراً لحسن تعاونكمال أرغب                      أرغب               ..............اسم الطالب :................................           

           

 
 
 

  

  



   

Dear Parents:  
     We are pleased to announce the organization of a school trip for our (Grades 7,8,9) students to chocolate factory which 
is going to be on Wednesday, October 30, 2019 from 9 to 12 P.M, including two hours of fun and play beside a happy 
meal.  
Note:  (Ticket price 100 SR) 
Students, who do not want to join the trip, better not to attend school that day since the Whole staff will be busy with the 
trip. 
If you want your child to join us all you have to do is write your child's name, but a tick in the right square, and send us 
the money with the announcement. 
Student Name:                                                                                                   
         Interested                                   Not interested  Thanks for your cooperation 

                                                                           
 حضرة أولياء األمور الكرام:

الموافق  األربعاءوذلك  في يوم ( الشوكوالتة( إلى )مصنع :,8,9)طالبات المرحلة المتوسطة يسر مدرسة األنهار العالمية أن تعلن عن تنظيمها لرحلة ل      
 رح ووجبة غذائية.ظهراً , حيث تتضمن ساعتين من اللعب والم 23- :, من الساعة  م 01/01/7102

 ونحن بدورنا نتقدم بدعوة أبنائنا الطالب إلى المشاركة في الرحلة لالستمتاع والحصول على الفرح والمرح برفقة زمالئهم ومعلماتهم.

 لاير ( 211) سعر التذكرة هو   مالحظة;

 في ذلك اليوم لذهاب الكادر التعليمي )المدرسات مع الطالب(.الطالب الذين ال يرغبون في التسجيل والذهاب في الرحلة يفضل عدم حضورهم إلى المدرسة 
 ( وكما أن المواصالت مؤمنة.Happy Mealتتضمن الرحلة وجبة  صحية خفيفة )

   21-19الثالثاء  يبدأ استقبال المبلغ من يومنرجو إرسال المبلغ المحدد مرفقا مع نفس اإلعالن لمربية الصف  أذا أردت التسجيل            

                             شكراً لحسن تعاونكمال أرغب                      أرغب               ..............اسم الطالب :................................           

           

 
 
 

 
Dear Parents:  
     We are pleased to announce the organization of a school trip for our (Grades 7,8,9) students to chocolate factory which 
is going to be on Wednesday, October 30, 2019 from 9 to 12 P.M, including two hours of fun and play beside a happy 
meal.  
Note:  (Ticket price 100 SR) 
Students, who do not want to join the trip, better not to attend school that day since the Whole staff will be busy with the 
trip. 
If you want your child to join us all you have to do is write your child's name, but a tick in the right square, and send us 
the money with the announcement. 
Student Name:                                                                                                   
         Interested                                   Not interested  Thanks for your cooperation 

                                                                           
 حضرة أولياء األمور الكرام:

الموافق  األربعاءوذلك  في يوم ( الشوكوالتة( إلى )مصنع :,8,9)طالبات المرحلة المتوسطة يسر مدرسة األنهار العالمية أن تعلن عن تنظيمها لرحلة ل      
 عب والمرح ووجبة غذائية.ظهراً , حيث تتضمن ساعتين من الل 23- :, من الساعة  م 01/01/7102

 ونحن بدورنا نتقدم بدعوة أبنائنا الطالب إلى المشاركة في الرحلة لالستمتاع والحصول على الفرح والمرح برفقة زمالئهم ومعلماتهم.

 لاير ( 211) سعر التذكرة هو   مالحظة;

 لمدرسة في ذلك اليوم لذهاب الكادر التعليمي )المدرسات مع الطالب(.الطالب الذين ال يرغبون في التسجيل والذهاب في الرحلة يفضل عدم حضورهم إلى ا
 ( وكما أن المواصالت مؤمنة.Happy Mealتتضمن الرحلة وجبة  صحية خفيفة )

   21-19الثالثاء  يبدأ استقبال المبلغ من يومنرجو إرسال المبلغ المحدد مرفقا مع نفس اإلعالن لمربية الصف  أذا أردت التسجيل            

                             شكراً لحسن تعاونكمال أرغب                      أرغب               ..............اسم الطالب :................................           

           

 

  

  


