your dedicated information connection

Dear Marassi Owners,

،السادة مالك مراسى

For more owners to enjoy the Marassi Beach
Clubhouse with their family and friends, it
was decided to limit the number of nannies
accompanying the family to the Beach Clubhouse
to one nanny per family at a time.

فى سبيل إستمتاع عدد أكثر من المالك بالبيتش
 تم تحديد،كلوب هاوس مع أصدقائهم وعائالتهم
عدد المربيات المسموح مرافقتهم للعائلة فى
.البيتش كلوب هاوس إلى مربية واحدة لكل عائلة

• Entry of nannies to the facility will be restricted
to holders of the new “Household Staff Card”

▪ ▪سوف يقتصر دخول المربيات إلى الشاطئ
لحاملى «بطاقة الموظف المنزلى» الجديدة
.فقط

• Household Staff Cards can be purchased at
the Community Management office (MarassiCatania G6 – G01) for 300 EGP. Price includes
the Nanny Uniform.

▪ ▪يمكن شراء بطاقة الموظف المنزلي من مكتب
.)G6 – G01 إدارة المجتمعات (مراسى – كتانيا
.ج ويشمل زى المربيات الرسمي300 سعر البطاقة

• Household Staff Cards are limited to one card
per family.
• Only female helpers in the Nanny Uniform will
be granted access to the Beach Clubhouse
• The same card can be used by other household
staff members to access the community (for
example, it can be used by a chauffeur at
Marassi main gates and the mporium gate)
• The card does not hold a member’s identity
so you can choose any of your household staff
members to accompany your family at the time
Community rules are there to ensure that
everyone has a good time. We hope for your
cooperation, and wish you a wonderful time at
Marassi.

Community Management

▪ ▪تم تحديد عدد بطاقات الموظف المنزلى لعدد
.بطاقة واحدة لكل عائلة
▪ ▪سيتم السماح للمساعدين النساء بزي المربيات
.الرسمي فقط بدخول البيتش كلوب هاوس
▪ ▪يمكن استخدام نفس البطاقة من قبل موظفين
 يمكن للسائق الشخصى: (مثال.المنزل اآلخرين
إستخدام البطاقة عند الدخول من بوابات مراسى
.)mporium الرئيسية وبوابة
 لذلك،▪ ▪البطاقة ال تحمل هوية شخص واحد
يمكنك أن تختار أى من موظفي المنزل ليرافق
.عائلتك فى المرة الواحدة
قواعد المجتمع تضمن لكل األشخاص االستمتاع
 لذلك نأمل تعاونكم معنا ونتمنى لكم،بوقتهم
.وقتا طيبا فى مراسى
إدارة المجتمعات

Call Center

16116

Community Management cmmisr@emaar.ae

