
 

 

 

 

 

 
Tuesday 4 September 2019 

 

Dear Parents 

 

The first cycle of Extra-Curricular Activities (ECAs) will commence on Sunday 15 September and will finish 

on Wednesday 4 December. At NAISAK, ECAs will take place from 13:40 to 14:40 from Sunday to 

Wednesday. If you would like your child to take part, please indicate your choices using the online form for 

which the link has been provided below. Please make your selection by Tuesday 10 September. ECA 

allocation will be done on a first come, first served basis. However, please note that there are certain 

requirements for each of the ECAs that need to also be taken into consideration. You will be informed 

about your child’s allocation on Thursday 12 September. 

 

Please note that only those children who are signed up for and allotted to an ECA will be permitted to 

attend.  

 

Guidelines for making the selection: 
 
Please indicate your child’s full name as provided to the school. 
 
Please add your child’s class. 
 
Please choose the ECA listed for your child’s Year Group. For example, if your child is in Year 9, 

please only select ECAs offered to Key Stage 3 or options including Year 9. 
 
Please carefully consider the year group ranges listed beside each ECA as your child’s year group 

may fall between the given ranges. 
 
ECA Form Link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e3DJf4-dak-Fa664SP7xAyK73-

r_u15Iik6TmL6GeElUMzc3TENISzlaTFFDOUpDUE9FV1ZVTVczRS4u 

 
Please note, that the sporting ECAs are separated by the year students were born, not the year group they 
are in. This is to support selection for school teams. This also supports health and safety, and ensures fair 

play across the competitions. If your child is in Year 4 and born before 1 September 2010, please select 
Sports for U10 & U11. Likewise, if your child is in Year 6 and was born before 1 September 2008, please 
select Sports for U12 & U13.  

 
Paid-for community club options will also be available with more details to follow. 
 
Yours faithfully 
 
Mr Todd Wain 
Director of Sport 

 
 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e3DJf4-dak-Fa664SP7xAyK73-r_u15Iik6TmL6GeElUMzc3TENISzlaTFFDOUpDUE9FV1ZVTVczRS4u
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2019سبتمبر  4األربعاء   

 
 اعزائي أولياء األمور

 

ديسمبر 4سبتمبر وستنتهي األربعاء  15يوم األحد  ستبدأ الدورة األولى لألنشطة االصفية في نيساك  

     
من األحد إلى األربعاء. إذا كنت ترغب في أن يشارك طفلك في النشاط االصفي  14:40إلى الساعة  13:40من الساعة  الذي ترغب به    

 10ء فيرجى اإلشارة إلى اختياراتك باستخدام النموذج عبر اإلنترنت من خالل الرابط الخاص به أدناه. يرجى تحديد اختيارك بحلول يوم الثالثا

 سبتمبر. 

يارات النشاط االصفي للطال ب على اساس االسبقية بالتسجيل. وهناك ايضا معايير يجب اخذها بعين االعتبار عند اختيار النشاط سيتم اعتماد خ

 االصفي 

سبتمبر. 12سيتم إبالغك بتخصيص طفلك يوم الخميس   
 

 يرجى مالحظة أنه لن يُسمح إال بحضور األطفال الذين تم تسجيلهم وتخصيصهم في النشاط االصفي
 

 إرشادات طريقة االختيار
 

 يرجى اإلشارة إلى اسم طفلك الكامل كما هو معتمد للمدرسة

 يرجى إضافة صف طفلك 
سنه يرجى اختيار النشاط االصفي من القائمه المدرجة لمجموعة طفلك الخاصه بالسنه المرحلة الدراسية على سبيل المثال , اذا كان طفلك في ال

ائمة خيارات نشاط االصفي القدمه لطالب السنه الدراسيه التاسعه او المرحله الرئيسيه الثالثة. التاسعه فيرجى االختيار من ق  
 

قد تقع مجموعة سنوات طفلك بين النطاقات المحددة للنشاطات فيرجى النظر بعناية في نطاقات مجموعات السنه المدرجة بجانب كل نشاط 

 الصفي.
 

  رابط نموذج
ECA: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx؟id=e3DJf4-dak-Fa664SP7xAyK73-

r_u15Iik6TmL6GeElUMzc3TENISzlaTFFDOUpDUE9FV1ZVTVczRS4u 
 

ا يرجى مالحظة أن النشاط االصفي يكون مقسم على اساس السنه التي ولد فيها الطالب, وليس على اساس فئة السنه الدراسية التي ينتمون إليه

  بالمدرسه. وهذا لدعم اختيار الفرق المدرسية. 
، فيرجى  2010سبتمبر  1طفلك في السنة الرابعة ولد قبل هذا يدعم أيًضا الصحة والسالمة ، ويضمن العدل بين الطالب في المسابقات. إذا كان 

، يرجى اختيار 2008سبتمبر  1وبالمثل ، إذا كان طفلك في السنة السادسة ولد قبل  .Sports for U10 & U11 تحديد  Sports for U12 & 
U13. 

 
الحقاً.خيارات النادي االجتماعي المدفوعة ستكون متاحة مع مزيد من التفاصيل   

 
 تحياتي 

 
 السيد تود وين

 منسق الرياضة والتربية البدنية

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e3DJf4-dak-Fa664SP7xAyK73-r_u15Iik6TmL6GeElUMzc3TENISzlaTFFDOUpDUE9FV1ZVTVczRS4u
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