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May 21, 2022
Dear UAS Community,
We want to thank you for your assistance and commitment throughout this past year in
ensuring that we are working together for the betterment of UAS. We are so proud of our
students, staff and parents adhering to the guidelines of safety, keeping us all well. This
could not have been accomplished without our partnership and cooperation! We truly
appreciate your efforts. Thank you!
For the safety of everyone, we have decided that we will continue wearing masks until the
end of the school year. EC, ES and MS finish the school year on June 7, 2022 and HS will
finish on June 13, 2022. Only a few more days to ensure that we are all healthy before we
depart for our summer holiday.
We thank you for your kind cooperation.
Sincerely,
2022  مايو21 الكويت يف

،الكرام

 أولياء األمور/ السادة
،تحية طيبة وبعد

 لحرصكم عىل العمل معنا،اس الذي اقتب عىل النهاية
نود أن نشكركم عىل مساندتكم والتامكم خالل هذا العام الدر ي
َ
 ونحن فخورون جدا بطلبتنا وموظفينا وأولياء أمور طلبتنا.األمتكية
من أجل مصلحة أبنائكم ومصلحة المدرسة العالمية ر
َ
 علما بأن هذا األمر لم يكن ليتحقق بدون مشاركتكم.اللتامهم بإجراءات السالمة من أجل بقاء الجميع بصحة جيدة
. نحن نقدر لكم مجهودكم بكل شكر وامتنان،وتعاونكم الدائم معنا
العاملي والطلبة والزائرين بارتداء الكمام
األمتكية أن يستمر جميع
من أجل سالمة الجميع لقد قررت المدرسة العالمية ر
ر
ً
7  علما بأن آخر يوم لمرحلة التعليم المبكر والمرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة هو يوم.اس
حت نهاية العام الدر ي
 لم يتبق سوى بضعة أيام؛ لذا ى.2022  يونيو13  و آخر يوم للمرحلة الثانوية هو يوم،2022 يونيو
يرج التعاون معنا
.لضمان سالمة الجميع قبل بداية عطلة الصيف
،،نشكر لكم حسن تعاونكم الدائم معنا
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