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ي 
 
            2022 أبريل 24الكويت ف

 

 الكرام ،    السادة/ أوليـاء األمـور 

 تحية طيبة وبعد، 

ي 
كية أن تتقدم من طلبتها وأرسهم الكرام وجميع العاملير  لديها بأسىم آيات التهان  يرس إدارة المدرسة العالمية األمير

كات ، أعادهعيد الفطر السعيد بمناسبة   . هللا عىل الجميع بالخير والير

 وحتى  2022 أبريل 29 ابتداًء من يوم الجمعة الموافقسوف تغلق المدرسة أبوابها  السعيدة ةبهذه المناسبـ
 . 2022 مايو  6 يوم الجمعة الموافق

 

 بأن مكاتب اإلدارة والمحاسبة ستكون مفتوحة يوم السبت الموافق 
ً
من الساعة  2022 مايو  7 نحيطكم علما

 وحتى الساعة  8:00
ً
.  12:00صباحا

ً
 ظهرا

 

  الكاملحسب مواعـيد الدوام المعتادة للتعليم  2022 مايو  8 يوم األحد الموافقتستأنف الدراسة  
ً
وجها

كم  ورة ارتداء الكمام و الهوية المدرسية من أجل السماح للطالب بلوجه. نود تذكير بالدخول إىل ضر
 المدرسة. 

 

 المعتادة أوقات الدراسة
 

 لدالمعتادة وقات األ المرحلة الدراسية
ً
  لوجه وام الطلبة للتعليم الكامل وجها

 م 1:00 –ص  7:30 التعليم المبكرمرحلة 

 م 2:20 –ص  7:30 المرحلة االبتدائية

 م 2:30 –ص  7:30 المرحلة المتوسطة

 م 2:30 –ص  7:30 المرحلة الثانوية
 

  مايو  8األحد الموافق ابتداء من يوم بعد عطلة العيد مقصف المدرسة سوف يفتح ـأبوابه يرسنا أن نعلن أن
اء الطعام من المقصف. . 2022 ي مكتب األنشطة( لرسر

 
باع ف

ُ
الرجاء الضغط يرجر استخدام الكوبونات فقط )ت

 لالطالع عىل قائمة الطعام.  هنا عىل الرابط 
 

 و سوف تتبع باصا 
ً
ت المدرسة الجداول الزمنية كما كانت قبل شهر رمضان الفضيل، عند االستالم صباحا

 .
ً
 التوصيل ظهرا

 

  الرجاء االطالع دائمـا عىل موقع المدرسة www.uas.edu.kw  -  صفحة أولياء األمور(Parents Notice أو ) 
 لمتابعة آخر المستجدات.  ”PlusPortals“عىل برنامج 

 

  2022/2023كما نذكر أولياء أمور الطلبة الكرام بالتأكد من إعادة تسجيل أبنائهم للعام الدراسي القادم  ،
 بالمدرسة لضمان وجود أماكن شاغرة ألبنائهم.  حاسبةمراجعة قسم التسجيل وقسم الم وبإمكانهم

 

 . سعيدةعيد نا للجميع بقضاء إجازة تمنيات

 

 

 _______________________       ________________ 

 ـــــــاجةـــــــــــــون خـــــــــــــــــجـــــــــ      عبدالعزيز محمد ثنيان الغانم ةنور 
 المديـــــرالعـــــام األكـاديمــي       صاحبة المدرسة / المديراإلداري

كيةلميـة األميـرعاالسـة مـدرال  

THE UNIVERSAL AMERICAN SCHOOL 
 

Tel (+965) 1822 827 / 822 UAS • Fax (+965) 2261 5007/8 

P.O. Box 17035 Code 72451 Khaldiya, Kuwait 

Email: eagles@uas.edu.kw Website: www.uas.edu.kw 

https://drive.google.com/file/d/164D9yr0Iqy87H77054PM7_mHC1Ur0O3f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/164D9yr0Iqy87H77054PM7_mHC1Ur0O3f/view?usp=sharing
http://www.uas.edu.kw/
http://www.uas.edu.kw/
mailto:eagles@uas.edu.kw
http://www.uas.edu.kw/

