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MY LUNCH BOX   (Pre-K  TO  Grade 6) 
Dear Parents, 
RAK Academy offers “My Lunch Box: snack and lunch” prepaid facility to the students from Pre-K till Grade 6. 
“My lunch box” provides daily, fresh and balanced lunch and snack for the cost of 13 AED per day including VAT. 
This service will encourage students to eat together, encourage healthy eating and give you the peace of mind of not 

having to worry about looking for lunch and snack options every day. 
You will have the option to choose one of the attached 2 menus. 
If you would like your son/daughter to participate in “My Lunch Box” programme, please return the below slip with 

the correct amount of money to the Account's Department. 
The cost will be as follows : 

Term 1     ( 8th September 2019      –   12th Dec 2019 ) 858 AED 

Should you have any further questions, please do not hesitate to contact 

(lama.hasan@rakacademy.org ) or 0567568639 
Thank you for your continued support 
Yours Sincerely, 
Lama Hasan 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Class -------------------------------       (IPK)                 (BSK)    (BSR)    (BSH)  
I would like my child -----------------------------------------(name of child) to participate in“ My Lunch Box” Term 1. 
I understand that this amount is a non- refundable and will entitle my child to a lunch and a snack. 
Please choose the menu option:     OPTION 1                          OPTION 2 
 
*Children will still need to bring a water bottle every day. 

 
  

 خدمة الوجبات المدرسية )من الحضانة إلى الصف السادس(
 .. األعزاء الطالب أمور أولياء

م أن الخيمة رأس أكاديمية يسر    وجبة و ةخفيف صباحية )وجبة يوميا   طازجتين غذائيتين وجبتين تقديم تتضمن والتي  ( Box Lunch My ) خدمة لكم تقد 

 الضريبة(. )شامل  درهم 13 مقابل  السادس الصف حتى الحضانة من للطالب غداء(

 مدرسية.ال الطعام وجبات عدادإل خيارات عن البحث في وجهدكم وقتكم توفير و الطالب لدى المتوازن الصحي الغذاء فكرة تعزيز إلى المبادرة هذه تهدف

 الرسالة. هذه مع المرفقتين القائمتين من واحدة اختيار يمكنكم

 المطلوب. المبلغ مع المحاسبة لقسم إعادته و المدرسية للوجبة بالتسجيل الخاص أدناه المرفق نموذجال ملء يرجى

 الفصل الدراسي االول  )من 8 سبتمبر  2019  حتى 12 ديسمبر 2019(    858 درهم

 )lama.hasan@rakacademy.org (   أو  0567568639    عبر معنا التواصل في تترددوا ال المعلومات، من لمزيد

 المستمر. لدعمكم شكرا  

 تحياتي،

  حسن لما

___________________________________________________________________________________________      

 

  BSH))                     (BSR)    (BSK)           (IPK)     ----------------------------------------- صف:ال

 

 أنا و  ولاأل الدراسي للفصل ( Box Lunch My في) -------------------------------------------------------- ابنتي / ابني تسجيل على وافقأ

 ابنتي. البني/ غداء و إفطار وجبة  يتضمن و استرجاعه، يمكن ال المبلغ هذا بأن علم على

 

 OPTION                     1   OPTION   2                  :امالطع قائمة اختيار الرجاء

 *على التالميذ إحضار زجاجات الماء الخاصة بهم
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