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الكويت في  2يونيو 2022
الكــرام،

السادة  /أوليـاء األمـور
تحية طيبة وبعد،

لقد اقتربنا من نهاية العام الدراسي ونكاد ال نصدق كيف مضى الوقت بهذه السرعة! تخطينا الكثير من الصعاب والتحديات ونرى أن هذه التجربة
الفريدة أكسبتنا نحن أسرة المدرسة العالمية األميريكة بعض المهارات التي نفتخر بضمها لما اكتسبناه في ست و أربعين عاما ً من خدمة وطننا من
خالل المنظومة التعليمية في البالد.
ونود أن نتقدم منكم بكل الشكر والتقدير لما وفرتم من دعم ألبنائكم لتحقيق األفضل لديهم .كما نود أن نشكر الفريق اإلداري في المدرسة لما بذله
من جهود للسعي لتحقيق التمير المنشود دائماً ،ولألخصائيين االجتماعيين و المعلمين الذين أبدعوا وحثوا الطلبة و عملوا معهم يدا ً بيد لتحقيق النجاح.
وأخيرا ً وليس بآخر ،نود أن يعلم أبناؤنا الطلبة أننا فخورون كل الفخر بهم ألنهم اجتهدوا يوما ً بعد يوم للدفع بعجلة اإلبداع و التفوق في التعليم.
نود أن نذكركم ببعض التواريخ و األوقات المهمة حيث أننا نقترب من نهاية العام الدراسي:

تواريخ قادمة مهمة ألولياء األمور إذ نقترب من نهاية العام الدراسي 2022-2021
أوال :آخر يوم في الدوام و تواريخ التخرج:
 )1حفل تخرج صف روضة ثاني والصف الرابع االبتدائي والصف الثامن المتوسط سوف يقام في مسرح المدرسة .الرجاء االلتزام بارتداء
الكمام علما َ بأنه لن يسمح بالدخول بدون بطاقة الدعوة.
 .aحفل تخرج صف روضة ثاني سوف يقام يوم الثالثاء الموافق  7يونيو  2022الساعة  8:30ص.
 .bحفل تخرج الصف الرابع االبتدائي سوف يقام يوم الثالثاء الموافق  7يونيو  2022الساعة  11:00ص.
 .cحفل تخرج الصف الثامن المتوسط سوف يقام يوم الثالثاء الموافق  7يونيو  2022الساعة  1:00م.
 .dآخر يوم دوام لجميع الطلبة من الحضانة حتى الصف الثامن المتوسط هو يوم الثالثاء الموافق  7يونيو .2022
 )2األربعاء الموافق  15يونيو  2022آخر يوم عمل للمعلمين في المدرسة.
 )3الخميس الموافق  16يونيو  2022آخر يوم عمل لإلداريين في المدرسة.
 )4المرحلة الثانوية:
آخر يوم لدوام طلبة الصف التاسع والعاشر والحادي عشر هو يوم االثنين الموافق  13يونيو .2022

ثانيا :تسليم الشهادات الدراسية:
 )1سوف يتم تسليم الشهادات الدراسية لطلبة مرحلة الروضة والمرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة يوم الثالثاء الموافق  7يونيو  2022من
مدرس الفصل؛ وذلك فقـط للطلبة الذين استكملوا جميع المستحقات الدراسية وغيرها لدى قسم المحاسبة .يمكنكم استالم الشهادات الدراسية بعد
هذا التاريخ من سكرتيرة المرحلة في الطابق المخصص فقط للطلبة الذين استكملوا جميع المستحقات الدراسية وغيرها.
 )2يمكن لطلبة المرحلة الثانوية استالم الشهادات الدراسية من مبنى المدرسة من الصالة المتعددة األغراض في الطابق األرضي من الساعة 8
صباحا ً حتى الساعة  2ظهرا ً خالل األيام التالية فقط :الثالثاء  21يونيو ،األربعاء  22يونيو ،الخميس  23يونيو والسبت  25يونيو 2022
(فقط يوم السبت من  8ص حتى  12ظهراً) وذلك فقـط ألولياء األمور الذين استكملوا جميع المستحقات الدراسية وغيرها لدى قسم المحاسبة.
مالحظة :الدخول فقط من خالل باب الصالة الجانبي.
 )3الرجاء التقيد باإلجراءات االحترازية للصحة والسالمة عند قدومكم الستالم الشهادات ،عليكم لبس الكمام طوال الوقت.
صفحة 1

المدرسة معادلة من قبل مؤسسة نيوانجلند للمدارس والكليات (الواليات المتحدة)
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 )4الرجاء التأكد من قيامكم بسداد الرسوم الدراسية المستحقة عن العام الدراسي ( )2022 - 2021كاملة بأسرع وقت ممكن .علما ً بأن الطلبة
الذين لم يسددوا المبالغ المستحقة عليهم بالكامل لن يستلموا الشهادات الدراسية .إن خدمة الدفع عبر االنترنت متاحة لسداد الرسوم الدراسية
ورسوم إعادة التسجيل للعام الدراسي القادم للطلبة الراغبين في إعادة التسجيل .بإمكانك اآلن إنهاء معاملة السداد للرسوم وأنت في منزلك!
الرجاء الضغط على الرابط في األسفل للتسجيل و البدء في عملية السداد عبر االنترنت إذا لم تفعل ذلك بعد:
http://payonline.uas.edu.kw/registration/indexx

ثالثا ً :أوقات العمل لمكاتب التسجيل واإلدارة المالية و مخزن الزي المدرسي خالل الصيف:
 )1نحيطكم علما ً بأن مكاتب التسجيل واإلدارة المالية ستكون مفتوحة الستقبالكم خالل عطلة الصيف حتى يوم الخميس الموافق  30يونيو 2022
حسب األوقات التالية:
من الساعة  8:00صباحا ً حتى الساعة  12:00ظهرا ً
 السبت:
من الساعة  7:00صباحا ً حتى الساعة  3:00ظهرا ً
 من األحد إلى الخميس:
 )2إذا كانت لديكم الرغبة في نقل ابنكم/ابنتكم إلى مدرسة أخرى ،الرجاء إبالغ مكتب التسجيل بذلك مسبقا ً حيث أن يوم الخميس الموافق  9يونيو
 2022هو آخر موعد لطلب أي مستندات خاصة بالطلبة ،مثل طلبات االنسحاب /النقل من المدرسة ،الملفات الطبية ،رسائل إلى من يهمه األمر
أو التقارير الدراسية السابقة .وهذا اليوم أيضا ً سيكون آخر يوم لطلب شهادات الدرجات لطلبة المرحلة الثانوية أو إصدار أية معلومات أخرى
خاصة بهم ،وفي حال لم تقوموا بتقديم الطلب حتى هذا التاريخ ،فعليكم االنتظار حتى تاريخ  21أغسطس  2022للحصول عليها ،حيث إن
المدرسة ستغلق أبوابها للعطلة الصيفية؛ لذا يرجى الحرص على تسديد جميع التزاماتكم المالية المستحقة عليكم إلى مكتب اإلدارة المالية (قسم
المحاسبة في المدرسة) ؛ لتتمكنوا من استالم شهادات أبنائكم أو أية مستندات أخرى.
 )3تسوق عبر االنترنت من خالل مخزن الزي المدرسي االلكتروني حيث سيكون متاحا ً يوم الثالثاء الموافق  9أغسطس  ،2022يمكنك شراء
الزي المدرسي عبر االنترنت من خالل موقع المدرسة  www.uas.edu.kw :تحت عنوان مخزن الزي المدرسي والكتاب المدرسي السنوي
االلكتروني .سوف يتم تسليم جميع طلبات الزي المدرسي إلى منازلكم خالل فترة التسوق.

رابعا ً :تواريخ مهمة للتذكير:
 )1يرجى العلم بأن المدرسة ستغلق أبوابها خالل العطلة الصيفية (من  1يوليو حتى  31يوليو  (2022حيث سوف يقوم قسم الصيانة في المدرسة
بأعمال مكثفة للتحضيرات للعام الدراسي القادم.
 )2يبدأ العام الدراسي القادم  2023 - 2022مع االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازية للصحة والسالمة من قبل جميع الطلبة وأولياء األمور
والعاملين في المدرسة العالمية األميركية:
* يوم االثنين الموافق  5سبتمبر  2022أول يوم للمرحلة الثانوية
* يوم الثالثاء الموافق  6سبتمبر  2022أول يوم للمرحلة المتوسطة
* يوم األربعاء الموافق  7سبتمبر  2022أول يوم للمرحلة االبتدائية
* يوم األربعاء الموافق  7سبتمبر  2022أول يوم لمرحلة التعليم المبكر واليوم المفتوح.
*هذه التواريخ يمكن أن تتغير حسب ما تقرره وزارة التربية ووزارة الصحة وإدارة المدرسة  .تحتفظ المدرسة العالمية األميركية بحقها في تطبيق نظام
التعليم الالزم حسب ما هو مذكور في دليل الطالب/ولي األمر و حسب الضرورة الالزمة لتطبيق تعليمات الصحة والسالمة؛ وعليه نتوقع من أسرة المدرسة
العالمية األميركية تفهم مثل هذا اإلجراء.

مع وافر الشكر والتقدير لجهودكم و تعاونكم الدائم معنا ،،،
تمنياتنا للجميع بقضاء عطلة صيفية آمنة وموفقة و نحن نتشوق لرؤيتكم في العام القادم وأنتم تنعمون بوافر الصحة والسعادة .الرجاء متابعة آخر
المستجدات على موقع المدرسة  www.uas.edu.kwو حساب المدرسة على االنستجرام . @uas_kw

_____________________

__________________

نورة عبدالعزيز محمد ثنيان الغانم

جــــون خــــــاجة

صاحبة المدرسة/المدير اإلداري

المدير العام األكاديمي
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