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   تالكوي
 
 2022 أكتوبر  16 ف

 

 الكرام ،    السادة/ أوليـاء األمـور 

 تحية طيبة وبعد، 

كية ةالمدرس يس    ستقام خالل  أن تعلن العالمية األمير
 تنال اهتمامكم شهر أكتوبر الجاري راجير  أنعن الفعاليات الت 

 : ومشاركتكم 

ع بالكتب الجديدة ةحمل -   بنك مستشف  لصالح " التبر
  الصناديق ، يمكن"الكويت الوطت 

 
كم وضع الكتب ف

  كافة أنحاء المدرسة
 
ة المخصصة لذلك والموزعة ف   الفي 

 
 . 2022وبر تأك 27 حت   16ما بير   ف

ة  سبوع الكتابأ -   الفي 
 
وسيتضمن فعاليات مسلية مثل " ليلة   2022أكتوبر  27 حت   23ما بير  سوف يكون ف

  المكتبة
 
  ف

 م.  8:00حت   6:00من الساعه أكتوبر  25الثالثاء الموافق يوم  ستقام" الت 

المدرسة  ستشارك " وعليه التنمر الدول   أكتوبر هو شهر مخصص لدعم "مكافحة شهر  التنمر حملة مكافحة -

كية  تدعو المدرسةكما ؛  2022أكتوبر  19بعاء الموافق األر  يوموذلك " "بيوم الوحدة باالحتفال العالمية األمير

  هذا اليوم الرتد وأولياء األمور  لطلبةوا جميع الموظفير  
 
تقال  ف  -وشاح -أحذيه -) قمصانمثل اء اللون الير

 خ(. ربطة شعر ...إل -ربطة عنق 

  المد سيقوم الفريق اإلداري واإلدارةأولياء األمور :  وتحيةلقاء  -
 
)لمن يرغب (  بلقاء أولياء األمور  رسةالعليا ف

  لحديث معهم وا
 
كيهلتعزيز التواصل االجتماع  ف  19األربعاء الموافق وذلك يوم  المدرسه العالميه األمير

  الصاله متعددة األغراض.  2022أكتوبر 
 
 ف

 دراسية.  لكل مرحلةمساعد الناظر  و  : الناظر  داريلفريق ال ا -

، مساعد داري، داري، مساعد المدير اإل اإل المدرسه/ المدير  ة: صاحب العليا الدارة - المدير العام األكاديم 

 .  المدير العام األكاديم 

   2202أكتوبر 20 الموافق خميسيوم اليرجر العلم بأن  
   المكثف مخصٌص للتدريب المهت 

 
للمعلمي   و الموظفي   ف

  هذا 
 
  رزنامة المدرسة(. لذلك يرجر عدم إرسال أبنائكم إىل المدرسة ف

 
كية )كما هو مذكور ف المدرسة العالمية األمب 

 . حسب مواعيد الدوام المعتادة 2022أكتوبر  23األحد الموافق يوم  تستأنف الدراسةوسوف  اليوم

 
 
 
( أو عىل Parents Notice)صفحة أولياء األمور  -  www.uas.edu.kw عىل موقع المدرسة  الرجاء االطالع دائمـا

 لمتابعة آخر المستجدات.  ”PlusPortals“برنامج 

 
 نشكر لكم حسن تعاونكم الدائم معنا .. 
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 المدير العام األكاديم         صاحبة المدرسة / المدير الداري
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