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Parent Reminder: 

PS Student Packets Pick-Up 

Wednesday, 16th September 2020 

 

Dear Preschool Parents,  

 

Just a friendly reminder as we welcome you again to the 2020-2021 school year.  We are all 

ready and set! We hope that we will be able to have our students on campus when the right 

time comes.  

 

To accommodate the needs of both our students and our parents, we have developed a 

monthly packet of required material for your children to use to assist them during the online 

classes.  The date for packet pick-up is Wednesday, September 16, with an alternate date of 

Thursday, September 17 for those who cannot do so on the 16th.  

 

New packets will be available every month according to the schedule previously sent to all 

parents.  Below please find the packet delivery schedule for the respective grade levels. 

 

Time  Grade  Venue  

08:00 -  09:15 am  Pre-K    

PS GATE 2 

Please proceed to the 

BBS Theatre.  

 

Please wear masks and 

follow social distancing. 

  

09:30 - 10:45 am  KG1 

11:00 – 12:15 p.m. KG2 

The tables will be arranged by grade levels.   

Siblings’ packets can be picked up at the same time.   

 

Best regards, 

Preschool Administration 
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 تـذكــيــر

 لمرحلة ما قبل المدرسة  استالم الباقات

 2020سبتمبر  16األربعاء 

 

  أولياء أمور أطفال مرحلة ما قبل المدرسة الكرام،

 

. نحن على أهبة االستعداد، ويبقى أملنا أن نلتقي باألبناء 2021-2020في العام الدراسي  مجددا   نرحب بكمللتذكير فقط، 

 لذلك. وبكم في حرمنا المدرسي عندما يحين الوقت المناسب 

 

لقد أعددنا ألطفالنا باقة شهرية من أوراق العمل واللوازم الدراسية للمواد المطلوبة، وذلك تفهما منا الحتياجات كل من 

أطفالنا وأولياء أمورهم. يستخدم األطفال محتوى هذه الباقة أثناء عملية التعلم عن بعد. تاريخ تسليم هذه الباقة سيكون يوم 

. سيخصص يوم تعويضي لمن لم يتمكن منكم من تسلم الباقة في اليوم 2020مبر من سبت 16األربعاء الواقع في 

 . 2020من سبتمبر  17المخصص. اليوم التعويضي لالستالم سيكون يوم الخميس الواقع في 

 

عن مواعيد ، وسيعلن ، طبقا  للجدول الذي تم إرساله لكم مسبقا  هذه الباقات الشهرية ستسلم لكم شهريا  في المستقبل بإذن هللا

 تسليمها في حينه. تجدون أدناه جدول أوقات التسليم والمكان المخصص للتسليم.  

 الوقت الصف مكان التسليم
 

 2البوابة رقم 
 الرجاء التوجه لمسرح المدرسة

 
الرجاء االلتزام بارتداء الكمامة والحرص على 

 اتباع كافة قواعد التباعد االجتماعي 

 09:15 – 08:00 ما قبل الروضة 
 10:45 – 09:30 الروضة األولى 
 12:15 -11:00 الروضة الثانية 

 ستكون الطاوالت مرتبة على حسب المرحلة 

سيكون من المتاح أن تحصلوا على باقات  
 اإلخوة واألخوات في نفس الوقت

 

 

 خالص التحية،

 إدارة مرحلة ما قبل المدرسة

 


