
 

 

February 15, 2023 

 

Dear Parents,  

THE UNIVERSAL AMERICAN SCHOOL PRIORITY RE-ENROLLMENT IS OVER 

We wish to sincerely thank all parents who have re-enrolled their children for the 2023-2024 

academic year prior to the re-enrollment deadline.  Your time and efforts to guarantee a 

position for your child(ren) for next academic year are deeply appreciated.  

For those parents who have not yet re-enrolled their child(ren) in the Universal American School 

for the 2023-2024 academic year, please be advised that a number of our grade levels and classes 

are nearly filled for the 2023-2024 academic year.  This means parents who have not yet enrolled 

their children may not be able to enroll their children to return next academic year, or they will do 

so with limited choices.  The longer parents wait to enroll in the Universal American School, 

the greater risk they run of not being able to return. 

We can no longer guarantee that your child, who is a current UAS student, will be able to attend our 

school next academic year without being officially registered and enrolled for the 2023-2024 

academic year. It is imperative that current parents, who wish to re-enroll, do so as soon as 

possible. 

Please note that:  

 Re-enrollment for the upcoming Academic Year, 2023-2024, is available only for those 

students who have completed their tuition in full for the current Academic Year, 2022-2023. 

 Re-enrollment of students who are on academic/attendance/behavioral probation cannot be 

guaranteed until further review of their status. 

Thank you for your cooperation with the School. 

Sincerely, 

 
______________         

Nora Al Ghanim          

Owner/Director 
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 15/2/2023 لكويت في:ا

 الكـرام       السادة / أوليـاء األمـور   

 تحية طيبة وبعد،

 .2024-2023إلعادة التسجيل للعام الدراسي انتهاء الفترة المخصصة لطالب المدرسة العالمية األميركية 

هم للعام الدراسةةي ئولياء األمور الذيت قاموا بإعادة تسةةجيل  بناتود إدارة المدرسةةة العالمية األميركية  ت توجا الرةةكر أل    

 على تعاونهم معنا لمصلحة  بنائنا. 2024-2023القادم 

وقد حرصتتت ادارة المدرستتة العالمية األميركية كح الحرى إعط اإطاء األولوية التامة لطعبتإا بةإادة التستتليح والتستتليح     

إعط اللديد ألشتتتها إم لععام الدراستتتي الهادم، وقد ستتتبن أأ أوةتتتحيا أبمية الهيام ب لل في موإد  المحدد حتط يتمكأ مأ العمح 

حلز أماكأ لعطعبة المستتتتتمريأ معيا والعمح إعط توفير متطعباتإم لععام الدراستتتتي الهادم والوصتتتتوح بإم الط أرقط مستتتتتويات 

 التععيم حيث يتطعب  لل تحةيراً مسبهاً وبشكح ميظم.

بأأ  2023/2024كما يود ت كير أولياء األمور ال يأ لم يهوموا بعمح الراءات اإادة تستتليح أبيا إم لععام الدراستتي الهادم     

، مما يعيي أأ المدرسة لأ تكوأ مس ولة إأ ةماأ مكاأ البيكم/ابيتكم الموعد النهائي لفترة  ولوية إعادة التسجيل قد مضى

و لل ألأ باب التستتتتتليح ماتو  اطأ لعطعبة اللدد حيث الارى ستتتتتتتستتتتتاوب بيأ ط بيا وط ب لديإا لععام الدراستتتتتي الهادم، 

 المدارس األخرب المحوليأ الييا بعد  لل التاريخ.

 يشترط ما يعي: إلتمام إمعية اإادة التسليح برلاء الععم بأيه   

 2022/2023كافة الرسوم الدراسية المستحهة لععام الدراسي الحالي سداد االلتزام ب.  

 أو إهتتد ستتتتتتتعوكي  ، إهتتد التزام بتتالحةتتتتتتتورأال يكوأ الطتتالتتب مأ ةتتتتتتتمأ الطعبتتة المهيتتديأ إعط إهتتد أكتتاديمي

(Academic/Attendance/Behavioral Probation لحيأ قيام ادارة المدرستتتتتتتة بةإادة اليظر في تهييمه )

 واتخا  الهرار المياسب. 

                ا بدوام الصحة والعافية.        مع أطيب التمييات لكم لميع    

   

____________________  
 يورة إبد العزيز محمد ثيياأ الغايم    

 اريالمدير اإلد صاحبة المدرسة/ 

 انتهاء فترة أولوية إعادة التسجيل

إلعادة التسجيل الكتاب التاسع  


