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   2022يونيو  16الكويت في    
 

  
 الكــرام،                  المنضمين للمدرسة العالمية األميركية حديثا    السادة /  أوليـاء األمـور   
 

 تحية طيبة وبعد،   
 

 2023-2022للعمل معكم ومع أبنائكم في العام الدراسي القادم  كلنا اشتياقالمدرسة العالمية األميركية ونرحب بكم في أسرة 
 األميركية.عملية انتقال أبنائكم إلى المدرسة العالمية  دون باألسفل بعض المعلومات المهمة التي تفيدكم فيتج

 
 

 : صور الطلبة الالزمة لطباعة الهويات المدرسية:أول  

الهويات  طباعةبدون حدوث تأخير، سوف يتم  2023-2022أولياء األمور األعزاء، من أجل االنتقال للعام الدراسي القادم 
طلبة ال، يتوجب على . ولذلكفي المدرسة العالمية األميركية استعداداً للعام الدراسي القادم في شهر أغسطسالمدرسية للطلبة 

 :فقط وبالتواريخ واألوقات التاليةالمدرسة  فيالمدرسة العالمية األميركية أخذ صورة شخصية الحديثين في 
 

 :السرداب )الكافتيريا( –المدرسة العالمية األميركية  المكان  

 (من األحد إلى الخميس) 2022 سبتمبر 1 إلىأغسطس  25 من التصوير: اريخت. 

 :ظهراً  3 حتى ظهراً  12 من الساعة األوقات. 

 :ألوالد أما بالنسبة للبنات عليهن اتباع اشعر قصير وتهذيب الزي المدرسي، وااللتزام بت على الطلبة ارتداء الزي
)لن  الزي المدرسي. مرفق مع هذه الرسالة قوانينإرشادات الزي المدرسي المذكورة في كتاب الطالب/ولي األمر.

يمكنكم شراء الزي المدرسي من مخزن  يسمح بالتقاط الصورة إذا لم يلتزم الطالب/الطالبة بقوانين الزي المدرسي(.
  في الصفحة القادمة(. ثالثاً عبر اإلنترنت )شاهد  المالبس

  بالدخول إلى مبنى المدرسة.حتى يسمح له  1عند مكتب االستقبال بوابة رقم البطاقة المدنية  إبرازعلى الطالب 

 

حتى يستطيع الدخول إلى مبنى المدرسة والحصول على الهوية المدرسية ابنك/أبنائك الستكمال هذا اإلجراء  صطحابالرجاء ا
مديرة قسم األنشطة على  –. الرجاء التواصل عبر البريد االلكتروني فقط مع عالية الهلباوي 2023-2022في العام القادم 

 aliaelhelbawy@uas.edu.kw .للحصول على المزيد من المعلومات 
 

 : أوقات العمل لمكاتب التسجيل واإلدارة المالية خالل الصيف:نيا  ثا
 

الموافق الخميس ستكون مفتوحة الستقبالكم خالل عطلة الصيف حتى يوم ا مكاتب التسجيل واإلدارة الماليةنحيطكم علماً بأن  (1
 حسب األوقات التالية: 2022 يونيو 30

 :ظهراً  12:00صباحاً حتى الساعة  8:00من الساعة    السبت 

 :ظهراً  3:00صباحاً حتى الساعة  7:00من الساعة  من األحد إلى الخميس 
 

! الرجاء الضغط على في منزلك وأنتإنهاء معاملة السداد  مبإمكانكمتاحة لسداد الرسوم الدراسية.  خدمة الدفع عبر النترنتإن  (2
 الرابط في األسفل للتسجيل و البدء في عملية السداد عبر االنترنت إذا لم تفعل ذلك بعد:

as.edu.kw/registration/indexxhttp://payonline.u ، 
             

 

 

 1صفحة 

 

كيةلميـة األميـرعاالسـة مـدرال  

THE UNIVERSAL AMERICAN SCHOOL 
 

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

P.O. Box 17305 Code 72451 Khaldiya, Kuwait 

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

mailto:aliaelhelbawy@uas.edu.kw
http://payonline.uas.edu.kw/registration/indexx
mailto:eagles@uas.edu.kw
http://www.uas.edu.kw/


 
نيوانجلند للمدارس والكليات )الواليات المتحدة(المدرسة معادلة من قبل مؤسسة   

 ومؤسسة المجلس األوروبي للمدارس الدولية )المملكة المتحدة(

The School is accredited by the New England Association of Schools & Colleges (U.S.A.)  

and the European Council of International Schools (U.K). 

Accredited 

COUNCIL OF 
INTERNATIONAL 
SCHOOLS 

 

 

 ثالثا : مخزن المالبس خالل فترة الصيف:

يوم . سوف يظل مخزن المالبس متاحا  عبر النترنت حتى مخزن الزي المدرسي اللكترونيتسوق عبر االنترنت من خالل 
 أغسطس 9 الموافق الثالثاءيوم ابتداء من سيكون متاحاً  ، وبعد انقضاء عطلة الصيف. 2022يونيو  30الخميس الموافق 

مخزن تحت عنوان  www.uas.edu.kw   :لمدرسي عبر االنترنت من خالل موقع المدرسة. يمكنك شراء الزي ا2022
  منازلكم خالل فترة التسوق.سوف يتم تسليم جميع طلبات الزي المدرسي إلى الزي المدرسي اللكتروني. 

 

 : تواريخ مهمة للتذكير:رابعا  

حيث سوف يقوم قسم  )2220يوليو  31يوليو  حتى  1خالل العطلة الصيفية )من  ستغلق أبوابهايرجى العلم بأن المدرسة  (1
 .للعام الدراسي القادمالصيانة في المدرسة بأعمال مكثفة للتحضيرات 

 

، وبداية دوام الطلبة سوف تكون كالتالي حسب المرحلة 2022في شهر أغسطس  2023-2022يبدأ العام الدراسي القادم  (2
 الدراسية:

 أول يوم للمرحلة الثانوية 2022سبتمبر  5الموافق  ثنين*يوم ال 

 أول يوم للمرحلة المتوسطة 2022سبتمبر  6الموافق  ثالثاء*يوم ال 

 المرحلة االبتدائيةأول يوم  2022سبتمبر  7الموافق  ربعاء*يوم األ 

 لمرحلة التعليم المبكر. اليوم المفتوح 2022سبتمبر  7 *يوم األربعاء الموافق 
 

.  تحتفظ المدرسة العالمية األميركية بحقها في تطبيق *هذه التواريخ يمكن أن تتغير حسب ما تقرره وزارة التربية ووزارة الصحة وإدارة المدرسة

مذكور في دليل الطالب/ولي األمر و حسب الضرورة الالزمة لتطبيق تعليمات الصحة والسالمة؛ وعليه نتوقع من نظام التعليم الالزم حسب ما هو 

 مثل هذا اإلجراء. المدرسة العالمية األميركية تفهم أسرة

 
صحة والسعادة. عطلة صيفية آمنة وموفقة و نحن نتشوق لرؤيتكم في العام القادم وأنتم تنعمون بوافر ال تمنياتنا للجميع بقضاء

 .@uas_kwو حساب المدرسة على االنستاجرام  www.uas.edu.kwالرجاء متابعة آخر المستجدات على موقع المدرسة 
 
 
 

         
 _____________________       _____________ 

 جــــون خــــــاجة       نورة عبدالعزيز محمد ثنيان الغانم
 المدير العام األكاديمي       صاحبة المدرسة/المدير اإلداري
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