
 

 
 
 

 

AY 2020-2021 

MOE BOOKS DISTRIBUTION MEMO 

 Saturday 23, January 2021                       Ref: 2021/73 

Dear Parents, 

We are glad to share with you the receipt of the MOE Books for the second term and are ready 

for distribution. The schedule of the distribution is found in the next page of this letter. We 

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

strictly reinforce a proper procedure for books distribution as mentioned below:  

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

a. FACE MASKS as you wear it as a compulsory requirement for your safety. 

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

distribute the books. 

c. Own BALL PEN to sign the receipt form.  

 

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.  

 

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

Kind regards, 

Mrs. Jessica Griffin 

School Principal 

 

Distribution Schedule: 

 

 



 

 
 
 

 

مواد الوزاريةلل الكتب توزيع  

 

 األعزاء،أولياء األمور 

 

عليكم،  بتوزيعها للقيام مستعدين اآلن  ونحن جميعا تعقيمها وتم انيالث  للفصل  الوزارية المواد  كتب  استلمت د ق المدرسة  بأن إعالمكم يسعدنا  

 المذكورة.  بالبنود االلتزام يجب  وعليه،.  التوزيع جدول  الثانية بالصفحة 

 

   :المدرسة إلى المجيء عند يلي  ما إحضار إلىون ستحتاج .1

 لسالمتك إلزامي كشرط  ارتدائها أثناء للوجهأقنعة ا. 

 .المعني الشخص إلى اتقديمه يجب تي والهوية الطالب المدرسية  ب.

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

 

 .1رقم  البوابة استخدام على حضراتكم أطفالك، كتب ستالمال .2

 القدوم مرة واحدة فقط لجمع الكتب.   اقسام مختلفةالذين لديهم أطفال من  ألولياء االموريمكن  .3

 سالمين                                                                               ودمتم معنا، تعاونكم حسن على نشكركم

 جريفين   جيسيكا السيدة                                                                                                                                   

 المدرسة مديرة

 

 جدول التوزيع 

 


