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   2022 أغسطس 25الكويت في     
  

 الكــرام،                  المنضمين للمدرسة العالمية األميركية حديثا    السادة /  أوليـاء األمـور   
 

 تحية طيبة وبعد،   
 

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

 

 : صور الطلبة الالزمة لطباعة الهويات المدرسية:أول  

يتوجب على ، . ولذلكفي المدرسة العالمية األميركيةلعام الدراسي لقدوم ااستعداداً  سبتمبرفي شهر الهويات المدرسية للطلبة  طباعةسوف يتم 
 :وبالتواريخ واألوقات التاليةالمدرسة  فيالمدرسة العالمية األميركية أخذ صورة شخصية الحديثين في طلبة ال
 

 :في الطابق األرضي الصالة متعددة األغراض –المدرسة العالمية األميركية  المكان 

 فقط. 2022 سبتمبر 1 إلىأغسطس  28 من التصوير: اريخت 

 :ظهراً  3 حتى ظهراً  12 من الساعة األوقات. 

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

ً )شاهد  عبر اإلنترنت مخزن المالبسيمكنكم شراء الزي المدرسي من  يلتزم الطالب/الطالبة بقوانين الزي المدرسي(.   .)ثالثا

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

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

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

 :: مخزن المالبس اللكترونيثانيا  

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

 

 : تواريخ مهمة للتذكير:رابعا  

 سوف تكون كالتالي حسب المرحلة الدراسية: 2023-2022للعام الدراسي بداية دوام الطلبة إن 

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

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

 مرحلة االبتدائيةللاليوم المفتوح  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

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

 مثل هذا اإلجراء. المدرسة العالمية األميركية تفهم أسرة

و حساب المدرسة على  edu.kwwww.uas.الرجاء متابعة آخر المستجدات على موقع المدرسة نشكر لكم حسن تعاونكم معنا. 
 .@uas_kwاالنستاجرام 

 

          
 _____________________       _____________ 

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

كيةلميـة األميـرعاالسـة مـدرال  
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