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الكويت يف  20رفباير 2022
السادة /أوليـاء األمـور

الكرام ،

تحية طيبة وبعد،
التهان
العاملي لديها بأسىم آيات
األمبكية أن تتقدم من طلبتها وأرسهم الكرام وجميع
يرس إدارة المدرسة العالمية ر
ر
ي
والبكات وحفظ هللا دولتنا
الوطن ويوم التحرير ويوم اإلرساء و المعراج ،أعادههم هللا عىل الجميع
بمناسبة العيد
بالخب ر
ر
ي
الحبيبة الكويت.
ً
ً
فباير
 بهذه المناسبـات العزيزة علينا جميعا سوف تغلق المدرسة أبوابها
ابتداء من يوم الجمعة الموافق  25ر
ى
وحت يوم الجمعة الموافق  4مارس .2022
2022
ً
 نحيطكم علما بأن مكاتب اإلدارة والمحاسبة ستكون مفتوحة يوم السبت الموافق  5مارس  2022من الساعة
ً
ً
صباحا ى
وحن الساعة  12:00ظهرا.
8:00
ً
التبادل وجها
 تستأنف الدراسة يوم األحد الموافق  6مارس  2022حسب مواعـيد الدوام المعتادة للتعليم
ي
لوجه .نود تذكبكم باستكمال تعبئة نموذج  MyMedBotوالتأكد من ى
البام أبنائكم بإجراءات الصحة
ر
والسالمة.


الرجاء االطالع دائمـا عىل موقع المدرسة ( - www.uas.edu.kwصفحة أولياء األمور  )Parents Noticeأو
عىل برنامج ” “PlusPortalsلمتابعة آخر المستجدات.

اس القادم ، 2023/2022
 كما نذكر أولياء أمور الطلبة الكرام بالتأكد من إعادة تسجيل أبنائهم للعام الدر ي
وبإمكانهم مراجعة قسم التسجيل وقسم المالية بالمدرسة لضمان وجود أماكن شاغرة ألبنائهم.
تمنياتنا للجميع بقضاء إجازة سعيدة ،حفظ هللا الكويت وشعبها من كل مكروه.
ى
االحبام،،،
وتفضلوا بقبول فائق

_______________________

________________
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