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15 January 2018
Dear Parents,
Your son has been invited to join his year group overnight camp. This will take place in the RSB
school grounds. The attached letter has been shared with him in class. In class, students have also
been introduced to the Camp Behaviour Agreement.
The letter aims to assist your son to prepare for his camp experience. The check list ensures he can
independently check that he has all of the equipment he requires.
The Camp Behaviour Agreement has been added to our camp resources this year. The aim of this
agreement is to ensure that all students have a safe and enjoyable time at camp. This confirms that
all students and parents are aware of the behaviour expectations at camp. A copy of this agreement
is attached in your son’s diary.
Please read and sign the consent form that is shown below. This is also attached in your son’s diary.
Yours sincerely,

Alison Dawson
Glyn Kilsby
Head of KS2
Headmaster
……………………………………………………………………………………………………………………
My son, _______________________ from class _____
will attend the camp.
will not attend the camp.
Please complete if your son is attending camp:
I have discussed the Camp Behaviour Agreement with my son.
I have signed the Camp Behaviour Agreement.
I understand that if my son does not follow the rules on the Camp Behaviour Agreement,
that I will be called upon to pick him up
If my son needs to take medication on camp I will provide it in a clearly labelled bag with
instructions on how to administer it.
My son needs to take the following medication: ________________________________________
Instructions for administering the medication:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Parent signature ________________________________
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 15يناير 2018
السيد ولي األمر

المحترم،

تم دعوة نجلكم لحضور المخيم الليلي .سوف يجري على أرض مدرسة راشد للبنين .تم توزيع الرسالة المرفقة على الطالب في
الصف .تعرّف الطالب في الصف على اتفاقية سلوك المخيم أيضًا.
تسعى هذه الرسالة إلى مساعدة نجلكم في التجهيز لخوض تجربة التخييم .تضمن قائمة المستلزمات اعتماد نجلكم على نفسه في
ترتيب أدواتها التي يحتاجها.
تم إضافة اتفاقية سلوك المخيم إلى مصادر المخيم هذا العام .تهدف هذه االتفاقية إلى ضمان قضاء جميع الطالب وق ًتا ممتعا وآم ًنا
في المخيم .تؤكد أيضًا على معرفة الطالب وأولياء األمور التصرفات المتوقعة في المخيم .تم إرفاق نسخة من االتفاقية في
مفكرة نجلكم.
الرجاء قراءة وتوقيع استمارة الموافقة أدناه .ستجدون نسخة منها في مفكرة نجلكم أيضًا.
المخلصان،

أليسون دوسن
مديرة KS2

جلين كيلزبي
المدير

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------نجلي______________________ من الصف_________
سوف يحضر المخيم.
لن يحضر المخيم.
الرجاء إكمال المعلومات أدناه في حالة حضور نجلكم إلى المخيم:
لقد تحدثت مع نجلي عن اتفاقية سلوك المخيم.
قمت بالتوقيع على اتفاقية سلوك المخيم.
أفهم بأنه إذا لم يتبع نجلي القوانين المكتوبة في اتفاقية السلوك ،سوف يتم االتصال بي للحضور وأخذه.
إذا كان نجلي يحتاج ألخذ دواء معين خالل مبيته في المخيم ،سوف أوفره وأكتب الجرعة وإرشادات إعطائه في مغلف مكتوب عليه اسمه
وصفه بوضوح.
يحتاج نجلي ألخذ الدواء التالي_________________________:
إرشادات أخذ الدواء:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

توقيع ولي األمر________________________________

