
 

 

 ،أولياء األمور األعزاء

 لطالبلطعام الديسمبر لتقديم الطعام لطالبنا. سيتم تقديم  9يسعدنا أن نعلن أن كافتيريا المدرسة سوف تفتح أبوابها يوم األحد 

 كالتالي:

 .في الفصول الدراسيةوجبات الطعام قدم تس :Pre4و  Pre3 الصفوف -

 .طاوالتالفي الكافيتريا على : ستقدم وجبات الطعام األول و  KGالصفوف -

  ام من البوفيه.ستقدم وجبات الطع الخامس: إلى  الثانيالصفوف  -

 خالل وقت الغداء.في الكافيتريا لمن يرغب في ذلك لدخول إلى البوفيه ا للطلبةتاح يس: 9-6الصفوف  -

 

تعبئة األطالع على الرسالة المرفقة بخصوص سيتم إعطاء طلبة المرحلة المتوسطة بطاقات الستخدامها لشراء الطعام. يرجى 

 https://goo.gl/MNYiGc . بطاقاتهذه ال

 

البطاقات يرجى التواصل على عنوان البريد اإللكتروني أدناه والذي يعمل طوال الوقت أو ألية استفسارات أو شكاوي تتعلق بهذه 

مساءًا، وسيتم حل أية مشكلة خالل ساعة فقط. عند  7صباحًا والساعة  8على رقم الهاتف أدناه والذي يعمل بين الساعة 

   فسار أو الشكوى.التواصل يرجى ذكر اسم الطالب، رقم البطاقة، اسم المدرسة، وطبيعة االست

 

ي طعام من البيت في ن يلتزم كل األهالي بعدم احضار أمطبخ كافتيريا المدرسة، نرجو افي سيتم تجهيز الوجبات بما أنه 

في حالة وجود عذر طبي يمنع الطالب من تناول طعام المدرسة. وفي هذة الحالة يجب التواصل مع درسة االبتدائية إال الم

 ممرضة المدرسة والحصول على نموذج التقرير الطبي المطلوب.

  

. نشكركم على سعة صدركم وتعاونكم 6865 7418/4454 4454االتصال بالمدرسة على الرقم  فيرجى ة أسئلةك أيإذا كان لدي

 .ولصبركم حتى تمّ االنتهاء من بناء وتجهيز كافتيريا المدرسة
 

 https://goo.gl/CjeP4p يمكنكم االطالع على قائمة الطعام من خالل الرابط التالي: 

 
Dear Parents, 
We are very pleased to announce that our cafeteria will open on Sunday, December 9 for food service for 
our students as per the following: 
 

- Pre3 and Pre 4: students will eat in their classrooms.   
- KG and 1: students will be served in the cafeteria at their tables. 
- Grades 2 to Grade 5: students will go through the serving lines to choose from the hot food 

selections. 
- Grades 6-9: students will have the opportunity to access the senior buffet during their lunch 

time. 
 
MYP students will be given a cashless card that the students can use to purchase food in the cafeteria 

rather than having to remember cash.  Please click for more information: https://goo.gl/MNYiGc  
For and queries or concerns with the allocated Canteen Card, please redirect to the following contact 
details below: 

Email: fcsupport@ifsqatar.com (24hrs)                
Tel: +974 40360743 (available from 8am – 7pm) All issues will be resolved within 1 hour 
When emailing your concern please fill out the name of student, card number, school name, and nature of 
query. 
 

Since we will have full food service prepared in our kitchen of these hot food, we will no longer allow 
students in the primary school to bring in food from home unless you have completed the paperwork 
through the school nurse to allow a special diet for your child as recommended by your physician.   
 
If you have any questions, or need to complete the physician recommended diet paperwork, please 
contact the school at 4454 7418/4454 6865.  Thank you for your patience and cooperation while this 
important part of the new school was completed.   
 
You may check the attached menu: https://goo.gl/CjeP4p  
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