Field Trip Permission Form
Dear Parents,
As Salamu‘Alaikum wa RahmatUllahi wa Barakatuhu.
This is in connection with the Sports Day 2018 that Al Maha Academy for Boys will be holding.
Participating students will be going out to compete in various games. Please read the following
information carefully:
Date

Wednesday, 14th February, 2018

Mode of Transport

Toyota Coaster 30-seater

Place

Al-Ahli Sports Club

Purpose

Sports Tournament

Amount
needed

QAR 100.00 (with food and TShirt)

Reporting Time

6:45 A.M.

Back at School

1:00 P.M.

Section

A

Year
-

4

5

6

B

C

D

E

F

G

Only students who return this consent form fully completed will be allowed to go.
If you so choose, students could be dropped off at the venue. Please ensure that they arrive no
later than 7:45 A.M.
Students who are not participating will report to school, as usual.
Those who do not come, will be marked Absent, and this will be reflected in their student records.

Please cut and return this reply slip together with the amount in cash to your child’s teacher on or
before Thursday; 11th January, 2018. Thank you.

Dear Al Maha Academy for Boys,
I give permission / do not give permission for my child ________________________________ in Year
____ to join the field trip on (date) _____ February, 2018.
(If you are giving permission)
Enclosed is the exact cash in the amount of QAR ______ to cover the cost of the trip.
In case of an emergency, I give permission for my child to receive medical treatment. In case of
such an emergency, please contact:
Please check the appropriate box:
My son will be taking the bus from school and back.
My son will be dropped off at the venue. Please ensure that he arrives no later than 7:45 A.M.

Name: _______________________________

Phone ______________________

Parent/Guardian Signature: __________________________ Date ____ January, 2018

Tel. +974 4444 0122
Fax. +974 4458 3575
PO. Box: 201870
infoboys@almahaacademy.com.qa
www.almahaacademy.com.qa

نموذج موافقة ولي األمر على المشاركة في اليوم الرياضي

أولياء األمور األعزاء،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد:
فيسعدنا أن نرسل إليكم هذا الخطاب بخصوص اليوم الرياضي السنوي للعام  ،2018الذي تقيمه أكاديمية المها
للبنين ،وسوف يستمتع الطلبة المشاركون بممارسة أكثر من لعبة رياض ّية؛ وعليه فيرجى قراءة المعلومات التالية
بعناية:

G

حافلة تويوتا كوستر 30-راكب

وسيلة االنتقال

األربعاء  14 -فبراير2018 ،

ال ت ّاريخ

اليوم الرياضي السنوي 2018

الغرض

النادي األهلي

المكان

F

E

D

.صبا ًحا 6:45

وقت المغادرة

.ظهرا 01:00
ً

وقت العودة

C

B

A

ال شّعبة

)مع وجبة طعام) 100.00لاير
6

4

4

ال ّر سوم
ال صّفوف

ملحوظة:
-

سوف يسمح بالمشاركة فقط للطلبة الذي يقومون بتعبئة هذا النموذج وإعادته إلى األكاديمية موقعًا من أولياء األمور.
في حال رغبتكم في توصيل الطالب إلى مكان الفعاليات بسياراتكم الخاصة فيجب أن يكون ذلك قبل الساعة  07:45صبا ًحا.
الطلبة المتغيبين عن اليوم الرياضي سوف يسجلون في قوائم الغياب ،وسوف يؤثر ذلك على تقارير انتظامهم في الحضور.

يرجى قطع هذا الجزء وإرفاق المبلغ المطلوب معه وإعادته إلى معلم الصف قبل أو في يوم
.الخميس  11يناير  ،2018مع االحترام

سادة أكاديميّة المها للبنين
ال ّ
صف ____
أنا أعطي اإلذن  /ال أعطي اإلذن البني ___________________________ من ال ّ
.لالنضمام إلى رحلة ميدانية في (تاريخ) _____ فبراير2018 ،
)في حال الموفقة(
مرفق المبلغ النقدي المحدد بمبلغ ______ لاير قطري لتغطية تكلفة اليوم الرياضي.
في حالة الطوارئ ،أعطي اإلذن البني لتلقي العالج الطبي .في حالة حدوث مثل هذه الحالة الطارئة ،يرجى
االتصال بـ:
يرجى تعبئة المربع التالي:
سوف يستخدم ابني الحافلة المدرسية ذهابًا وإيابًا إلى مكان اليوم الرياضي ثم العودة إلى المدرسة.
صة مراعيًا الوصول في الموعد المحدد ( 07.45صبا ًحا).
سوف أقوم بتوصيل ابني بسيارتي الخا ّ
االسم______________________:

رقم الهاتف:

_______________________________

اسم وتوقيع ولي األمر_______________________ :التاريخ_____ يناير.2018 ،

