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 2022مارس  20 الكویت في

 

 2022-2021عطلة الربیع والجدول الدراسي خالل شھر رمضان المبارك للعام الدراسي 
 

 ال�رام،   السادە أول�اء األمور         

 تحیة طیبة وبعد،

 إفادتكم بالجدول الدراسي الخاص بشھر رمضان المبارك. وحلول عطلة الربیع بقرب نود تذكیركم 

 عطلة الربیع:أوالً: 

 مارس 25من یوم الجمعھ الموافق  ، سوف تغلق المدرسھ أبوابھا ابتداءً ةبالمدرس في التقویم الدراسي الخاصة وفقأ للتواریخ الموضح •
  وكل عام وأنتم بألف خیر. بمناسبة حلول عطلة الربیع 2022ل ابری 2و حتى یوم السبت الموافق  2022

 
سیكون في تمام الساعھ  2022مارس  24یوم الخمیس الموافق یرجى العلم بأن وقت انتھاء الدوام لجمیع الطلبة بكافة المراحل  •

سیكون في مرحلھ الثانویھ) التعلیم المبكر حتى ال(من مرحلة ف الباصات المدرسیة لكافة المراحل راانصموعد صباحاً و 11:00
 صباحاً. 11:15تمام الساعھ 

 
 في الجدول الدراسي الیومي خالل شھر رمضان المبارككما ھو موضح  2022ریل إب 3یوم األحد الموافق تستأنف الدراسة  •

 والمذكور أدناه.
 

، الربیعموظفي مكتب المحاسبة ومكتب التسجیل سیكونون متواجدین من یوم السبت إلى الخمیس وذلك خالل عطلة یرجى العلم  بأن  •
 لمساعدتكم من الساعة الثامنة صباحا و حتى الساعة الثانیة عشرة ظھرا.

 
 الدراسي خالل شھر رمضان المبارك ومعلومات اخرى:الجدول ثانیاً: 

 .مھ وقیامھ وتقبل منكم صالح أعمالكمأعانكم هللا على صیاكل عام وأنتم بخیر بمناسبة قرب حلول شھر رمضان المبارك 

بریل، إ 3من یوم األحد الموافق سوف تجدون في األسفل الجدول الدراسي الیومي خالل شھر رمضان المبارك لجمیع المراحل ابتداًء 
 بریل) إ 4 بریل أو یوم االثنین الموافقإ 3 (سواء صادف الیوم األول من رمضان یوم األحد الموافق 2022

 
 :كاألتي سوف تكون ریل)إب 28*ریل وحتىإب 3(من  ابتداءً لجمیع الطلبة  الدوام المدرسيساعات 

 
 ص 8:45  افتتاح بوابات المدرسة 

 ص 8:50  األولالجرس  

 ص 9:00  بدایة الحصص الدراسیة 

 م 2:00  انتھاء الحصص الدراسیة 

          

 للبالد. والعطل الرسمیةوفقاً للتقویم * ھذه التواریخ قابلة للتعدیل         
 2من  1صفحة 
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 م. 02:10الساعة  سیكون في تمام )ةالمرحلھ الثانوی حتىموعد انصراف الباصات لجمیع المراحل (من مرحلة التعلیم المبكر  •
 

صباحاً، حیث ستبدأ الحصص الدراسیة عند سماع الجرس األول  8:45 یتجاوزعلى جمیع الطلبة الوصول إلى المدرسھ في وقت ال  •
 صباحاً. 9:00 ةفي تمام الساع

 
 اإلشراف قبل ھذا الوقت.صباحاً لعدم توفر  8:45یجب على الطلبة أال یكون وصولھم إلى المدرسھ قبل الساعة  •

 
 م. 2:00 تجاوزوالحرص على الحضور في وقت ال ییرجى عدم التأخر في استالم أبنائكم من المدرسة  •

 
) AP Extensions( صول المواد المتقدمھف ما عداخالل شھر رمضان المبارك  ةالمدرس عدبما  ةاألنشط نود ابالغكم بعدم توفر •

 م . 4:00م حتى  2:30من الساعة في مبنى المدرسة سوف تكون حضوریاً 
 

 مسلمین بإحضار الطعام الخاص بھم والحرص على األكل في األماكنالیر غعلى الصیام والطلبة  غیر القادرینیسمح فقط للطلبة  •
 .ةالمحددواألوقات المخصصة 

 
لفة تعلیمات من الفصل والحرص على عدم التأثیر على الحصة الدراسیة وعدم مخا داء فریضة الصالة في الجھة الخلفیةیمكن للطلبة أ •

 . )22صفحة ، 2022-2021دلیل الطالب/ولي األمر رشادات المذكوره في اإل الفصل (یرجى مراجعةمعلم 

 :ھامھ مالحظات

ص  8:30من األحد إلى الخمیس ستكون من الساعة  المبارك شھر رمضانخالل التسجیل وساعات العمل لمكتب المحاسبة   -1
 م.  12:30ص حتى الساعة  9:00م. وفي أیام السبت من الساعة  2:30حتى الساعة 

 
 حفاظاً على توفر المقعد الخاص بالطالب. 2023-2022عادة تسجیل أبنائكم للعام القادم إنود تذكیركم بضرورة  -2

 
أو على   ) Parents Notice(صفحة أولیاء األمور  -   www.uas.edu.kw الرجاء االطالع دائمـاً على موقع المدرسة -3

)PlusPortal.لمتابعة آخر المستجدات ( 
 

         

 ورمضان مبارك. نتمنى لكم عطلة ربیع آمنھ وسعیدة

 

 

 مع أطیب تحیاتنا،،،

 

      
   

 
 

 ھـــــــون خاجــــــج       الغانمنوره عبدالعزیز محمد ثنیان 
 المدیر العام األكادیمي       صاحبة المدرسة / المدیر اإلداري

 
 
 
 
 

 2من  2صفحة        
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