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October 24, 2022          

Dear UAS Community, 

Due to the unusual partial solar eclipse and as per the Ministry of Education Announcement, 
students only will not be attending school on Tuesday, October 25th, 2022. 
 

School staff and administration will be available on campus from 8:00 a.m. to 2:00 p.m. 
should you need assistance. Your child(ren) can communicate with the teachers via email 
should they need any assistance. 
 

Please note that the “Night at the Library” event will be held on Tuesday, October 25th, 
2022 for Early Childhood and Elementary School. This is a family event for students and 
parents, only.  We look forward to seeing you from 6:00 p.m. - 8:00 p.m. in the 3rd Floor 
Library. 
 

Classes will resume on Wednesday, October 26th, 2022, at the regularly scheduled time. 
 

Sincerely, 

 
ي 
 
 2022أكتوبر  24الكويت ف

 األمور           الكرام،السادة / أولياء 

 تحية طيبة وبعد،

ي للشمس و بناًء عىل 
بيةبسبب الكسوف الجزئ    قرار وزارة التر

ً
هو  2022أكتوبر  25الثالثاء الموافق يرجى العلم بأن غدا

 . فقطللطلبة يوم عطلة دراسية 

ي المدرسة و 
 
 سوف يتواجد المعلمون و اإلداريون ف

ً
  8من الساعة غدا

ً
 لمساعدتكم 2 حتر الساعةصباحا

ً
. كما يمكن عرصا

يد اإللكتر  ي إذا كان لديهم استفسارات. ألبنائكم التواصل مع معلميهم عتى التى
 وئ 

 

ي المكتبة"فعالية بأن  الرجاء العلم
 

ليم المبكر علمرحلة الت 2022أكتوبر  25الثالثاء الموافق يوم غد  تقامسوف  "ليلة ف
 عاإوالمرحلة االبتدائية. 

ً
 للطلبة وأولن هذا الحدث يعتتى حدثا

ً
ي النتطلع للقاء  لذا ياء أمورهم فقط؛ ئليا

 
  المشاركةراغبي   ف

ي المكتبة  م 8اعة حتى الس م 6من الساعة 
 
 الطابق الثالث.  -ف

 

 حسب الجداول المعتادة.  2022أكتوبر  26األربعاء الموافق يوم تستأنف الدراسة 
 

 نشكر لكم حسن تعاونكم الدائم معنا،،

      

  

 

_____________________________   _________________________ 

Nora AbdulAziz Al Ghanim       Joan Khaja 
Owner/Director       Superintendent 
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