
 

AY 2019-2020 

MOE BOOKS DISTRIBUTION MEMO 

Thursday 28th May 2020  

Dear Parents, 

Eid Mubarak! 

We would like to inform you that we have extended the schedule of the MOE Books 

distribution for those who have not received them. You can find the schedule in the next page. 

We abide by the policy of books sterilization and are now ready to be dispensed as scheduled. 

For your convenience and to avoid long queues, please follow the schedule below. Strictly 

observe the mentioned timings to collect your kid’s books. 

 

1. You will need to bring the following when coming to school to collect the books: 

a. Your child’s SCHOOL ID which will be presented to the assigned person to 

distribute the books. 

b. Own BALL PEN to sign the receipt form. This is a safety precaution to avoid any 

physical contact on surfaces whenever possible. 

c. FACE MASKS AND GLOVES as you wear them as a compulsory requirement 

for your safety. 

 

2. Parents with children from other grade levels may only come once to collect the books. 

You may choose the date as shown convenient for you and you can show your 

children’s ID to the security standing by the gate.  

 

3. You can collect the books in GATE 2. While waiting in the cars, the security will 

assist you in collecting the books. 

 

4. After collecting the books, you are requested to sign on the sheet which will ensure 

that you have received the correct books in hygienic condition. (Bringing your own 

pen is very important). 

 

5. Kindly note that this is our last distribution schedule. For any clarification you can 

contact the Surveillance Supervisor, Mrs. Amani Araji: 

 

              Email: sl01@alitqanamericanschool.com 

WhatsApp: +971 52 887 5461. 

 

Looking forward for your usual cooperation and support. May Allah keep us safe all the time.  

Kind regards, 

Mrs. Jessica Griffin 

School Principal 
 



 

 الوزارية للمواد الكتب توزيع

 2020 مايو 28 األحد

 األعزاء، األمور أولياء

 عيد مبارك!

لمن لم يستطع استالمها حتى اآلن. لقد تم  الثالث للفصل  الوزارية المواد كتب مددت فترة تسليم قد  المدرسة بأن إعالمكم نود

 : أدناه المذكورة بالبنود االلتزام يجب وعليه، . التوزيع جدول التالية بالصفحة ُمرفق! جميعا   تعقيم الكتب

 .طفلك كتب جميع الستالم المذكورة بالمواعيد بدقة التزم.1

 

 :الكتب الستالم المدرسة إلى القدوم عند يلي ما إحضار إلى ستحتاج. 2

 .المعني الشخص إلى تقديمها سيتم  والتي المدرسية الطالب هوية. أ

 .ذلك أمكن كلما األسطح  على مادي تالمس أي لتجنب للسالمة احتياطي إجراء هذا. االستالم نموذج لتوقيع  قلم إحضار. ب

 .لسالمتك إلزامي كشرط ارتدائها أثناء للوجه وقفازات أقنعة. ج

  

 كما  التاريخ  اختيار  يمكنك. فقط  واحدة  مرة  لالستالم  الحضور  مختلفة  دراسية  بمراحل  أطفال  لديهم  الذين  أمور  أولياء  على.  3

 .البوابة عند األمن لموظف المدرسية أطفالك هويات إظهار ويمكنك لك، موضح هو

  

 .الكتب  جمع  باستالم  بمساعدتك  األمن  موظف  يقوم  سوف  السيارة،  في  االنتظار  أثناء.  2  رقم  بوابة  من  الكتب  استالم  يمكنك.  4

  

  القلم إحضار . )جيدة حالة  في  الصحيحة الكتب على حصولك تؤكد التي الورقة  على التوقيع منك سيُطلب ، االستالم بعد. 5

 (.جدا   مهم بك الخاص

  

 طريق  عن  المراقبة  مشرفة  هذا الموعد األخير لتسليم الكتب. للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل معالرجاء االنتباه أن  .  6

 .WhatsApp: +971 52 887 5461 أو عبر تطبيق . اإللكتروني البريد

sl01@alitqanamericanschool.com 

 سالمين ودمتم معنا، تعاونكم حسن على نشكركم

 مديرة المدرسة: 

 السيدة جيسيكا جريفين

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day\ Time 9:00-10:00am 10:00-11:00am 11:00-12:00pm 12:00-1:00 pm 1:00-2:00pm 2:00-3:00pm

Sunday 31-5-2020 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6

Monday 1-6-2020 Grade 7 Grade 8 Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12

MOE Book Distribution

Junior, Girls and Boys Sections


