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Dear UAS Community,  

 We hope this message finds you and your families enjoying the much needed Winter Break. This 

email is a reminder that school will resume virtually from January 9, 2022 to January 13, 2022. 

Your child (ren) virtual schedules have been sent to you prior to the winter break via Plus Portals, 

please check your emails and the Plus Portals Platform . Please ensure that your child (ren) are 

dressed in the UAS Uniforms, seated at a desk in a quiet space not inside a bedroom and that your 

internet  along with the Zoom platform is working effectively. Please re-familiarize yourselves and 

your child (ren) with the following sections below in the Student/Parent Handbook 2021/2022 to 

ensure you and your child (ren) are refreshed and ready to begin a smooth eLearning week ahead! 

Attendance during eLearning is mandatory and will be accounted for daily. Additionally, please 

ensure to refer to the attached letter sent to the UAS Community on December 12, 2021 for further 

information on eLearning and Split Face to Face resumption.  

 Student/Parent Handbook 2021/2022 Sections for Review:  

1. Safe Online Learning for Students and Parents: Prefix D 

2. ELearning Program at UAS: Page 47 – Page 55  

 If you are in need of any technical support please email the IT Helpdesk: helpdesk@uas.edu.kw or 

contact the IT Helpline via WhatsApp: 97950784 , please expect a response within 24 hours.  

 We look forward to welcoming our students back virtually on Sunday, January 9, 2022!  

 Best Regards,  

 Joan Khaja 

Superintendent 
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December 12, 2021 

 

Dear UAS Community, 

As the school is approaching its long awaited Winter Break period starting on December 17, 
2021, we would like to inform you of a few important updates below.  

1. Students Who Traveled: As per the MOH regulations, unvaccinated students, 

including those below the age of 12 years are required to quarantine for 7 days if they 

have travelled, while additionally doing a PCR upon arrival on Day 1 and again on Day 

6.  

2. Week of January 9 – 13, 2022: Although UAS strives to minimize online learning; the 

week of January 9 – 13, 2022 will be conducted online for all UAS students.  This 

practice is to ensure that the health and safety of our community, especially for those 

who have travelled.  Online schedules will be emailed to your child (ren) on December 

16, 2021.   Please ensure to be virtually on time and in UAS uniform following the 

ELearning expectations as defined in page 48 of the Student/Parent Handbook 

2021/2022.  

 

3. MyMedBot Expectations & Return to Split Face to Face on January 16, 2022: Classes 

will resume regularly in-person following the “Split Face to Face” schedule starting 
on January 16, 2022. All students who have travelled are required to upload a PCR 

result onto the MyMedBot form by no later than January 15, 2022. Vaccinated 

students who have travelled will need to upload one negative PCR upon arrival to 

Kuwait.   Anyone who is unvaccinated, or under the age of 12 years, must have 

quarantined for a total of seven days with one negative PCR on the 6th day after 

returning to Kuwait, which must be uploaded into the MyMedBot App no later than 

January 15, 2022. All travelers (Vaccinated or Not Vaccinated) are required to upload 

the negative PCR to MyMedBot or bring a hard copy for entry into the school.  NO 

PCR uploaded/ hard copy = NO ENTRY.   A reminder to those students who are 12 

years and older and are not yet vaccinated, you will need to continue to do a weekly 

PCR.  The health and safety of the entire UAS Community is our priority. Please 

remember to ensure your child(ren) have their School ID’s, are dressed in UAS 
Uniforms and have completed their MyMedBot requirements to gain entry into the 

school on January 16, 2022.  We will follow all policies and procedures related to 

attendance as outlined in the Student/Parent Handbook. 
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*Reminder: for those students who have paid all tuition and fees and who are not on 
probation; re-enrollment for the 2022-2023 school year has begun and will continue to 
January 31, 2022. (Please refer to our letter dated December 1, 2021)  

For your convenience, the Business and Registration Offices will be open during the Winter 
Break from 8:00 a.m. to 12:00 noon, Saturday to Thursday. 

 

We are wishing the entire UAS Community Happy Holidays and a prosperous New Year!  

 

Thanking you in advance for your kind cooperation.  

 

      

 

_______________       ______________ 

Nora Al Ghanim       Joan Khaja 

Owner / Director       Superintendent 
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ي 
   2021ديسمبر   12الكويت ف 

 
 

 ، السادة/ أوليـاء األمـور    الكرام
 

 تحية طيبة وبعد، 

 
ب من عطلة الشتاء لهذا العام  ي طال انتظارها(، فإننا نود أن نذكركم  2021ديسمبر  17ابتداًء من حيث أننا نقبر )والتر

 ببعض األمور والمستجدات الهامة: 

 
 الطلبة الذين سافروا خارج البالد:  .1

عامًا  12حسب تعليمات وزارة الصحة، عىل الطلبة الذين لم يتلقوا اللقاح بما يتضمن من تقل أعمارهم عن  
ي اليوم األول و عمل الفحص مرة  PCRوأيضًا عمل فحص  غادروا البالد،أيام إذا  7الحجر لمدة 

عند الوصول ف 
ي اليوم السادس من الوصول. 

 أخرى ف 

 

  : 2022يناير  13إىل  9األسبوع من  .2

كية تحاول قصارى جهدها للتقليل من برنامج التعليم عن ُبعد  إال أن  ؛بالرغم من أن المدرسة العالمية األمبر
ي 
عد  13إىل  9ضاء عطلة الشتاء وهو من تاريــــخ األسبوع األول بعد انقالدراسة ف   يناير سوف تكون عن بُ

كية.  صحة وسالمة الجميع خاصة لهؤالء لقد قمنا بهذا اإلجراء لضمان  لجميع طلبة المدرسة العالمية األمير
ديسمبر  16الموافق  ا البالد. سوف نرسل لكم الجداول الدراسية للتعليم عن ُبعد يوم الخميسالذين غادرو 

ام بمواعيد التعليم عن ُبعد وارتداء الزي المدرسي أثناء الدراسة عن ُبعد واتباع التعليمات 2021 . الرجاء االلبر 
ي دليل الطالب/ولي األمر 

 . 48صفحة رقم  2022-2021الخاصة والمذكورة ف 

 

 : 2022يرينا 16و العودة إىل الدراسة  وبرنامج التعليم التبادىلي حضوريًا يوم  MyMedBotبيق تط .3

عىل جميع  . 2022يناير  16من  بدءاً  تستأنف الدراسة كالمعتاد حسب برنامج التعليم التبادىلي حضورياً  
ي تاريــــخ MyMedBotعىل برنامج الـ  PCRالطلبة الذين سافروا خالل العطلة تحميل نتيجة فحص الـ 

ال يتعدى  ف 
عند  PCR. بالنسبة للطلبة الملقحير  والذين سافروا عليهم تحميل نتيجة الفحص السلبية للـ 2022يناير  15

نتيجة تقديم أيام و  7عامًا عليهم أن يحجروا لمدة  12ملقحير  أو تحت عمر الغبر وصولهم الكويت. أما الطلبة 
ي اليوم السادس من تار  PCRفحص 

عىل خ وصولهم إل الكويت، ويجب عليهم تحميل هذه النتيجة يــــسلبية ف 
ي تاريــــخ ال يتعدى  MyMedBotبرنامج 

عىل جميع المسافرين )سواء ملقحير  أو غير . 2022يناير  15ف 
( تحميل النتيجة السلبية لفحص الـ  أو إحضار نسخة ورقية للسماح  MyMedBotعىل برنامج  PCRملقحير 

. نود أن "= ال يسمح للطالب بالدخولأو نسخة ورقية  PCRحميل لفحص الـ ال يوجد ت"  لهم بالدخول. 
ي عمل فحص  12نذكر الطلبة 

 PCRعامًا فما فوق والذين لم يحصلوا عىل اللقاح بعد، أنهم سوف يستمرون ف 
كية تعتبر من أولوياتنا. عليكم أسبوعي للسماح لهم بالدخول. إن صحة وسالمة  أرسة المدرسة العالمية األمبر

لضمان  MyMedBotالتأكد من ارتداء أبنائكم للهوية المدرسة و الزي المدرسي و استكمال متطلبات تطبيق 
. ونحيطكم علمًا بأننا سوف نتبع سياسة الحضور والغياب واإلجراءات 2022يناير  16دخولهم إل المدرسة يوم 

ي دليل الطالب/ولي األمر. المتب
كر ف 

ُ
 عة حسب ما ذ
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للعام الدراسي درسة العالمية األميركية المستمرين معنا لطلبة الممفتوح باب إعـادة التسجيـل أن  كما نود تذكيركم**
مبر ديس 1بتاريخ  جيل المرسلةرجاء االطالع على رسالة قسم التس)ال 2022يناير  31حتى تاريخ  (2022/2023)القادم 
لحالي ية إعادة التسجيل يشترط االلتزام بسداد كافة الرسوم الدراسية المستحقة للعام الدراسي اعلماً بأنه إلتمام عمل(. 2021
 يكون الطالب من ضمن الطلبة المقيدين على عقد أكاديمي، سلوكي أو عقد التزام بالحضور.  وأال  2021-2022

من يوم السبت إلى الخميس وذلك خالل  ينمتواجد ونسيكونومكتب التسجيل المحاسبة ب مكتموظفي أن ب يرجى العلم 
 .لمساعدتكم من الساعة الثامنة صباحا و حتى الساعة الثانية عشرة ظهراعطلة الشتـاء ، 

 
 

كية عطلة شتاء ممتعة   و عامًا ميالديًا جديدًا. نتمت  لجميع أرسة المدرسة العالمية األمبر
 
 

 نشكر لكم تعاونكم الدائم معنا،،
 
 

      
 
 
 _______________________       ________________ 
 خاجــــــــــــــهن جــــــو       نورة عبدالعزيز محمد ثنيان الغانم
 المدير العـام األكاديمي       صاحبة المدرسة / المدير اإلداري
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