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ي  
 
   2021ديسمبر  1الكويت ف

 
 ، السادة/ أوليـاء األمـور    الكرام

 
 تحية طيبة وبعد، 

 
كمرسل لكم هذه الرسالة ن ي بقرار مهم للغاية تم إقرار  لتذكبر

 
بية ف  (. 2019-2018العام الدراسي )ه من قبل وزارة البر

 
بية  ة من وزارة البر ي الكويت نشر

 
كية وجميع المدارس ف اإلدارة العامة للتعليم  –لقد استلمت المدرسة العالمية األمبر

ي تحظر عل الطلبة إحضار   6889 –وتحمل الرقم التسلسلي أ ت خ  2019أبريل  23الخاص بتاري    خ 
أو استعمال  والتر

ي ة الهاتف النقال/الساعة الذكية أجهز 
 
كية وعليه فإن مبت  المدرسة .  ف م المدرسة العالمية األمبر باتخاذ اإلجراءات تلبر 

ي دليل الطاالب/ ولي األمر 
 
بية كما هو مذكور ف  . 20و  18( صفحة 2022-2021)الالزمة لتفعيل قرار وزارة البر

 
ي حال رفض الطالب للخضوع لهذا القرار ورفض تسليم جهازه  إل المدرسة عليه أن يتحمل عواقب أخرى يعتمدها 

 
ف

ي حال أي استفسارات أخرى. ناظر المرحلة. 
 
 يرجر مراجعة ناظر المرحلة ف

 
 للتأكد من تطبيق القرارات والعمل بها. 

ً
 نتمت  أن نعمل متعاونير  معا

 
 

 
      
 

 _____________ _________       __________________  
 خاجــــــــــــــهن جــــــو       نورة عبدالعزيز محمد ثنيان الغانم
 المدير العـام األكاديم        صاحبة المدرسة / المدير اإلداري
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ي جميع مدارس دولة الكويت باستخدام الهاتف النقال أو الساعة 
بية عل عدم السماح للطلبة ف  ينص قرار وزارة البر

بية  كية تقع تحت مظلة وزارة البر اإلدارة العامة –الذكية داخل مبت  المدرسة. وحيث أن المدرسة العالمية األمبر
: للتعليم الخاص، فإن اإلجراءات اإلدارية تنص عل ال  تالي

إذا أحض  الطالب الهاتف النقال أو الساعة الذكية إل المدرسة، فإن المسؤول اإلداري للمرحلة سوف يقوم  .أ
بية بمصادرة الجهاز.   ون إل المدرسة كما أوصت وزارة البر ي ضد الطلبة الذين يحض 

باتخاذ إجراء قانون 
ي حالة ضبط الطالب ًد كبر تشدومعهم أجهزة الهاتف النقال أو الساعة الذكية، وتطبيق عقوبات أ 

ا ف 
 
ً
 الجهاز.  مستخدما

ل لمدة معينة، وسوف يحصل عل درجة  .ب ي المب  
الرسوب سوف يتم فصل الطالب من المدرسة وبقائه ف 

“F”   ة و الو ي جميع االمتحانات واالختبارات القصبر
ة الفصل. ف   اجبات المدرسية خالل فبر

 يمكن أن تؤدي إل فصل ا سوف يتم تطبيق عقوبات .ت
ً
ي  لطالب نهائيا

ي حالة التمادي ف 
من المدرسة وذلك ف 

 .  خرق القوانير 
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