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ــــمدرس ـــ ــــــــة البــــــــ ـــ ـــ ــــــ ــــيــ ــــان معادلـ ـــ ـــة مـ ـــ ـــ ــــــــــــن قبل مؤسســــ ــــس املــــــلـجـة مـــ ــــدارس العالـ ــــــــ ــميــــ ــنــــــهول))ة ـــــــ ـــ  ((داـ
ــــــــمؤسسة نيو  ــــو إنجلند للمدارس والكليـــــ ـــ ـــ ـــ ــــووزارة التربي ((الواليات املتحدة))ات ــ ـــ ـــ ـــ ـــــة في الكويــ ـــ ـــ  .تـــ

Al-Bayan Bilingual School is accredited by the Council of International Schools (Netherlands), 
The New England Association of Schools and Colleges (USA), and the Ministry of Education (Kuwait).  

 

February 9, 2020 
 
Dear Parents, 
 
BBS Preschool extends its sincere 
congratulations to his Highness the Emir of 
Kuwait, the government of Kuwait and its 
citizens on the occasion of Kuwait’s National & 
Liberation Days. 
 

Next week, students will learn about Kuwaiti 
traditions and culture through a series of 
classroom activities.   
In honor of these two occasions, we will be 
celebrating on the following days: 
 

Wednesday, February 19 
Kuwait Traditional Dress Day 

 
Children are asked to wear the traditional dress 
of Kuwait as they celebrate together. Special 
activities are planned for the children in classes 
on this day. 
 

Thursday, February 20 
Colors of the Flag Dress Day 

 
We hope that you will send your child dressed 
in the colors of the Kuwaiti flag. It is your 
option to have your child wear all of the flag 
colors or, if you prefer, you may choose just one 
of the flag colors. On this day, students in PS are 
dismissed at 11:20 a.m. to begin their school 
holidays (February 23-27). 
 
May Allah bless Kuwait with Wealth and Prosperity. 

 
Always for children, 
 
Anna Hutchison 
Preschool Principal 
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 السادة أولياء األمور الكرام،

 

 

 
ً
 بالعيد الوطني أسرة مرحلة الروضة تنهئ الكويت أميرا

ً
 وشعبا

ً
وحكومة

 املجيد ويوم التحرير املبين.

 

عن الكويت  طاا ال  سيتعلموبهاتين املناسبتين العزيزتين على قلوبنا، 

من خال  القيام بنشاطات متعددة تليق بهاتين مع معلماتهم 

 املناسبتين العظيمتين:

 

 

 / فبراير19األربعاء 

 يوم ارتداء الزي الوطني الكويتي 

 

نشارك الكويت احتااالتها بالعيد الوطني ويوم التحرير ونعبر عن 

الطاا  املالبس الكويتية الوطنية.  سيقوم فرحتنا بارتداء 

 الطاا  بأنشطة مميزة في الاصو  ذلك اليوم. 

 

 / فبراير20الخميس 

 يوم ارتداء مالبس بألوان العلم الكويتي 

ان علم الكويت. نرجو منكم ارسا  أطاالكم و هم مرتدين ألو 

ن العلم كامله من خال  مالبس تختارونها الكم الخيار بارتداء ألو 

 أو ألوان متارقة.

  11:20في هذا اليوم سيكون انصراف الطاا  الساعة 
ً
صباحا

 فبراير"  27 – 23لتبدأ عطلة العيد الوطني "

 
وكل عام وأنتم ساملون غامنون آمنون يف ظل احلبيبة الكويت ، 

 آمنياللهم 

 

 مع التحية،

 

 آنا هاتشسون 
 ناظرة مرحلة ما قبل المدرسة

 


