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 2022أغسطس  31الكويت ف

 

 الكرام،  ةيكاء أمور المدرسة العالمية األمي  السادة / أولي

ي أتم الصحة والعافية. نتمنن أن تكونوا مستعدين 
ن
ن من الموىل عز وجل أن تكونوا ف ي عام دراسي جديد راجي 

ن
نرحب بكم ف

 بشوق  2023-2022الستقبال العام األكاديمي 
ً
ي هذه الرسالة . وتأمل لتوقعاتنا  وترحابوالذي سوف نستقبله معا

ن
إننا ف

ي  سوف نحاول
ن
ي يمكن أن تراودكم ف

 الوقت وقبل بدء الدراسة.  ا مثل هذاإلجابة عن معظم أسئلتكم الن 

 لوجه بحضور جميع طلبتنا األعزاء.  يرسنا أن نعلن أن
ً
عليكم  استكمال  كما لم يعدنا سوف نفتح أبوابنا للدراسة وجها

ولكن عىل عليكم وعىل الطلبة ارتداء الكمام.  و لم يعدحن  يتمكن الطالب من دخول المدرسة  MyMedBotبرنامج 

 من دخول مبت  المدرسة.  ارتداء الهوية المدرسية حتى يتمكنوا جميع الطلبة 

كية ينص عىل أن التعليم هو الحضارة الواعية لبناء الشخصية و " إن تعريف التعليم بالنسبة للمدرسة العالمية األمي 

ي اعتمدنا منها وهي مؤسسة نيوانجلند للمدارس  الفكر". 
والكليات، تحت مظلة إحدى المؤسسات التعليمية الدولية الن 

ن عىل الطالب و  نقوم باتباع كي 
ات و الي   و هي تبادل الخير

ً
ي نسىع عىل أساسيات التعليم المعتمدة دوليا

اإلنجازات الن 

ي المدرسة اإن لتحقيقها عىل المدى البعيد. 
ن
كية هو شعارنا ف  . الرفق و المسؤولية!"و  "األمنلعالمية األمي 

خلق أفضل بيئة تعليمية يرسنا بهذه المناسبة أن نرحب بأعضاء الفريق اإلداري للمدرسة والذين بدورهم يسعون إىل  

 وهم:  وتدريسية لطلبتنا 

  السيدة / جون خاجه،  المدير العام األكاديمي–  : ي
ون  يد االلكيى  joankhaja@uas.edu.kwالير

  نائب المدير العام األكاديمي ، :  -  السيدة / ساره بورسىلي ي
ون  يد االكيى  sarahborisly@uas.edu.kwالير

  /ناظرة مرحلة التعليم المبكر سلم طهالسيدة ،–  : ي
ون  يد االلكيى  salmataha@uas.edu.kwالير

 ،المبكر ناظرة مرحلة التعليم  مساعدة السيدة / روان األستاذ –  : ي
ون  يد االلكيى  rawanalostath@uas.edu.kw الير

  السيدة الدكتورة / باوال جوردون، ناظرة المرحلة االبتدائية–  : ي
ون  يد االلكيى  paulagordon@uas.edu.kwالير

  ابيث مايرز، مساعدة ناظرة المرحلة االبتدائية :  –السيدة/ الي   ي
ون  يد االلكيى  elizabethmyers@uas.edu.kwالير

 كريس باسونز ، ناظر المرحلة المتوسطة   / الدكتور   السيد–  : ي
ون  يد االلكيى  christopherpassons@uas.edu.kwالير

  / مساعد ناظر المرحلة المتوسطة أسيل أداسي السيدة ،–  : ي
ون  يد االلكيى  asiladdasi@uas.edu.kwالير

  ناظر المرحلة الثانوية  ، :  –السيد / تشارلز ليسيى ي
ون  يد االلكيى  charleslester@uas.edu.kwالير

  السيدة / ليال سليق، مساعدة ناظر المرحلة الثانوية–  : ي
ون  يد االلكيى  layalsleeq@uas.edu.kwالير

  جتماعية/النفسية لقسم الخدمة اال  أولجي   الصباح، رئيس / السيدة–  : ي
ون  يد االلكيى  janealsabah@uas.edu.kwالير

 

 وىلي 
ن ي بي 

كية بالتواصل الثنائ  قيادة وعدم التواصل األمر والمدرسة. عليكم اتباع سلسلة الترحب المدرسة العالمية األمي 

ي المدرسة عليكم 
ن
ن ف ي االجتماع مع إحدى الموظفي 

ن
ة مع اإلدارة العليا بدون الرجوع لناظر المرحلة. عند رغبتكم ف مباشر

ة المرحلة ألخذ موعد قبل الحضور.   التحدث مع سكرتي 
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ا
 الدراسة حسب المرحلة: أوقات بدء أول

 )بدء الحصص و نهاية الدوام( أوقات الدراسة  أول يوم دوام للطلبة المرحلة الدراسية

 م 2:30 –ص  7:30 2022سبتمير  5 المرحلة الثانوية

 م 2:30 –ص  7:30  2022سبتمير  6 المرحلة المتوسطة

 اليوم المفتوح -  2022سبتمير  7* المرحلة االبتدائية

 يوم دراسي عادي – 2022 سبتمير  8

 م 3:00 –ص  7:00

 م 2:20 –ص  7:30

 اليوم المفتوح – 2022سبتمير  7* مرحلة التعليم المبكر

 يوم دراسي عادي – 2022سبتمير  8

 م 3:00 –ص  7:00

 م 1:00 –ص  7:30

 

لزيارة فصول أوالدهم و والطلبة ة رائعة ألولياء األمور ر و المرحلة االبتدائية يعتير فرصلمرحلة التعليم المبك *اليوم المفتوح

ن و فهم التو  ،قعات المطلوبة من وىلي األمر أكاديمقابلة المعلمي 
ً
 و اجتماعيا

ً
طرح األسئلة  كما يمكن ألولياء األمور   ميا

  واالستفسارات. 

كية 2023-2022 رزنامة العام الدراسي   للمدرسة العالمية األمي 

 
ً
 الحضور والغياب: ثانيا

ي الفصل يعتير 
 
  أمر إن حضور الطالب إىل المدرسة ومشاركته ف

ً
ي غاية األهمية بالنسبة للعملية التعليمية. ا

 
ام ف  يجب االليى 

وري  حيثبالحضور  ؛ كما يمكن للطالب الحصول عىل أقىص حد ممكن من الفائدة من خالل من أجل نجاح الطالبأنه ضن

ي المدرسة تفاعله اليومي داخل الفصل والمدرسة
كية تحث الطالب عىل الحضور والتواجد فن . لذلك، فإن المدرسة العالمية األمي 

ي األوقات المطلوبة؛  
.  كما أن الحضور إىل المدرسة يعتير فن

ً
 مسؤولية وىلي األمر و الطالب معا

 
ً
 : بوابات دخول وخروج الطلبة حسب المرحلةثالثا

 من المدرسةالخروج  الدخول إىل المدرسة ةيسالمرحلة الدرا

 ال يسمح لوىلي )مع اإلخوة أو بمفردهم.  2بوابة  مرحلة التعليم المبكر

لية الدخول من  األمر أو من يمثله من العمالة المي  

 هذه البوابة تحت أي ظرف من الظروف(. 

)مع وىلي األمر أو من يمثله من العمالة  3 بوابة

لية ن  . ال يسمح لألخوة الدخول من هذه البوابة(المين

 األمر أو من يمثلهم من العمالة يمكن لوىلي 

لية  ن  3بوابة أو  2 بوابةالدخول من المين

 الصطحاب الطلبة من فصولهم. 

خروج طلبة الباصات من منطقة المواقف 

 المقابلة للمسجد. 

 2بوابة  2بوابة  المرحلة االبتدائية

 1بوابة  1بوابة  المرحلة المتوسطة

 1بوابة  1بوابة  المرحلة الثانوية

( )الصف األول حن   5بوابة  5بوابة  طلبة الباصات ي عرسر
 الثائن
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ً
نترابعا اء الزي المدرسي عير االنيى  : خدمة شر

نتخدمة التسوق ع تتوفر   : من خالل الرابطلمخزن المالبس  ير االني 
 https://www.everythingkuwait.com/store/uas 

اء يرجر   نتالعلم بأن جميع طلبات الرسر اء الزي  ولن يسمح، فقط تتم عن طريق االنيى بزيارة المدرسة لرسر

اء إىل العنوان المدرسي من المدرسة.  كية بتوصيل طلبات الرسر ي المدرسة العالمية األمي 
ن
سوف يقوم مخزن المالبس ف

اء وذلك خالل يوم الذي تم اء عن بعد وعند سداد قيمة الرسر من تاري    خ بحد أقىص  أيام 3إىل  واحد  تسجيله أثناء الرسر

ي حالة من تاري    خ االستالم أيام  4يمكن التبديل خالل كما السداد.  
ن
للمزيد من جيدة. إذا كان الزي غي  ملبوس وف

: خالل إنشطة من تبديل الرجاء التواصل مع مكتب األ لاالستفسارات و ل رسال إيميل عىل العنوان التاىلي

uniformstore@uas.edu.kw  .مع ذكر المطلوب تبديله بالتفصيل حن  نستطيع عمل الالزم  

 
ً
 : الباصات المدرسيةخامسا

كية خدمة التسجيل لخدمة الباصات للعام الدراسي  . سوف تبدأ الباصات 2023-2022توفر المدرسة العالمية األمي 

ي أول يوم دراسي الط بتوصيل
ن
  عند نهاية الدوام. حسب المرحلة  لبة إىل منازلهم ف

ن و الدفع لخدمة الباص، يرجر االطالع عىل  الرسالة الخاصة بخدمة للمزيد من المعلومات عن التسجيل و القواني 

ي أرسلت لكم بتاري    خ الباصات
 . 2022أغسطس  29 و الن 

 
ً
ياسادسا  : خدمة الكافتي 

ة  اء الطعام يسمح للطالب تناول وجبة الطعام خالل  في  يا الفرصة. يمكن للطلبة إحضار وجبة صحية أو شر من كافتي 

ات الفرص بالمدرسة. تفتح الكاف يا خالل في  ا و الما  العصائر  مختلف األطعمة المختارة وتشملي  ن ء و الفطائر والبيي 

ه.  اء كوبونات من قسم األنشطةوغي  ي عرسر شر
 
من الحصول  وا حن  يتمكن عىل الطلبة من الصف األول حتى الثان

يا. الطعام من الكافعىل   تي 

من خالل برنامج  ، كما سوف نزودكم بأي مستجداتهذا الرابطر من خالل الئحة الطعام واألسعاالرجاء االطالع عىل 

 . PlusPortalsال  

  : هناك نوعان من دفاتر الكوبونات

 د.ك.  1.500كوبونات(   10ت(: سعر الدفي  )عدد دفي  الكوبونات األخضن )للبسكوي

  د.ك.  2.500كوبونات(   10دفي  الكوبونات األزرق )للطعام(: سعر الدفي  )عدد 

اء الدفاتر بأمكن لوىلي األمر إرسال اي اء لنقود مع الطلبة لرسر ة من قسم األنشطة. نفسهم؛ كما يمكنهم شر  الدفاتر مباشر

 
ً
 : الرسوم الدراسيةسابعا

  2022-2021الرجاء من أولياء األمور استكمال جميع المتعلقات المالية والرسوم الدراسية المستحقة لعام 
ً
استعدادا

دم المطلوب للعام الدراسي الجديد كما عليكم استكمال نماذج إعادة التسجيل والمستندات المطلوبة ودفع المبلغ المق

 التسجيل. إجراءات حيث أننا ال نستطيع توفي  التعليم ألي طالب لم يستكمل  2023-2022للعام الدراسي 

 
ً
 : الهواتف النقالة / الساعات الذكيةثامنا

 
ً
 باتا

ً
بيةإحضار الهواتف النقالة / الساعات الذكية إىل المدرسة. الرجاء االطالع عىل يمنع منعا ة وزارة الي  رقم  نرسر

 . 2019أبريل  23و المؤرخة بتاري    خ  6889
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ً
ا كية  وأخي   الستقبال عام دراسي جديد نشكر لكم تعاونكم معنا وكلنا ثقة بأشة المدرسة العالمية األمي 

ً
ونحن نسىع معا

ي نجاح هذا العام الدراسي بإذن هللا. 
ن
 ف
ً
ن معا كي  ي رحلة جديدة مع أشنا وموظفينا وطلبتنا مشي 

ن
سوف تصلكم رسالة  ف

حيب ببدء العام الدراسي من ناظر المرحلة   . 2022سبتمير  1يوم الخميس الموافق الي 

 
ا
  مرة أخرى، أهل

ً
ي عام دراسي جديد ؛ ومرحبا

ن
كية ف ي مدرستكم المدرسة العالمية األمي 

ن
 بأن المدرسة العالمية بكم ف

ً
علما

كية تحتفل هذا العام بذكرى مرور   عام 47األمي 
ً
ي  اتمن النجاح ا

 
. ف  خدمة التعليم المتمي  

 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير،،

 

        
  _____________________       _____________ 

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

 

ن والسياسات المدرسية والنظم قيد التغيي  بن مالحظة هامة:  وتغي   اء عىل توجيهات اإلدارة المدرسيةإن جميع القواني 

ي األعىل دقيقة و حديثة يمكن أن تختلف  الظروف المحيطة بنا؛
ن أننا نعمل بكل جهد للتأكد من أن المعلومات فن ي حي 

فن

ام بجميع  ن كية االلي  .عىل جميع أشة المدرسة العالمية األمي  ن تنفيذ الرسالة ووقت توزيعها الفعىلي بعض المعلومات بي 

ي تتبعها المدرسة المعلومات
 . والسياسات الن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4من  4صفحة            


