
AL-BAYAN BILINGUAL SCHOOL 

P.O. Box 355, Hawally 32004, Kuwait 
Tel.: (+965) 22275000 
Website: www.bbs.edu.kw 

 

 مدرسة البيان ثنائية اللغة الخاصة

 ، الكويت32004حولي  ،355ص.ب. 

 +(965) 22275000هاتف: 

 www.bbs.edu.kwاملوقع االلكتروني : 

 

 

ــــمدرس ـــ ـــــــ ـــــالبة ـ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــان معادلـــــيــ ـــ ـــــة مــ ـــ ـــــــــن قبل مؤسســـــ ـــ ـــلـجـة مـــ ـــس املـــ ـــدارس العالــ ــــــ ــــ ـــــــميـــ ـــــهول))ة ــ ــــنـ  ((داــ
ـــــمؤسسة نيو  ـــ ـــو إنجلند للمدارس والكليـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــووزارة التربي ((الواليات املتحدة))ات ـــ ـــ ـــ ـــة في الكويــــ ــ ـــ ـــ  .تـــ
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 2020إبريل  5التاريخ 

 أولياء األمور الكرام،السادة 

 

 للقرار الصادر من وزارة التربية 
ً
 لرسالتنا االلكترونية املرسلة في الثاني من إبريل، ووفقا

ً
 فيما يخص 4/4/2020الكويتية بتاريخ  والتعليمتبعا

 :ةالتالي التعديالت ، يرجى مالحظةالخاصة املدارس في اإللكتروني التعليم

 

افقة إقرار  نموذج .1  االمر ولي مو

 

 )طالبة/طالب لكل منفرد إقرار موافقة ولي األمر نموذج إضافي ) اإللكتروني ملء التعليم في أولياء األمور الذين اختاروا االستمرار على

  وافقةمل نموذجال إرسال يرجى (.مرفق) والتعليم التربية وزارة قبل والذي تم طلبه من
ً
 وموقع ولي األمر كامال

ً
مع نموذج اإلقرار والتعهد  ا

 :إلى أبريلشهر من  7الواقع فيه وذلك في موعد أقصاه يوم الثالثاء   (مرفق)

 

 ordi@bbs.edu.kwjrania.al السيدة/ رانية الجردي مرحلة ما قبل املدرسة

 laila.dajani@bbs.edu.kw اآلنسة/ ليلى دجاني 2 – 1املرحلة االبتدائية : صفوف 

 boran.boshnak@bbs.edu.kw السيدة/ بوران بوشناق  5 – 4 – 3املرحلة االبتدائية : صفوف 

 wafa.kalha@bbs.edu.kw السيدة/ وفاء الكلحة 6املرحلة املتوسطة : الصف 

 meyssa.noori@bbs.edu.kw السيدة/ ميساء نوري 7املرحلة املتوسطة : الصف 

 eiman.kanfoush@bbs.edu.kw السيدة/ إيمان كنفوش 8املرحلة املتوسطة : الصف 

 dana.elmanfoukh@bbs.edu.kw السيدة/ دانة املنفوخ املرحلة الثانوية

 

 ٢٠٢٠ في اغسطساملحدث  املكثف البرنامج  .2

 البرنامج مدة التربية والتعليم ستكون  وزارة ملتطلبات وفًقا ، يرجى العلم بأنه2020أولياء األمور الذين اختاروا البرنامج املكثف في اغسطس 

  أسابيع 5
ً
  كما أرسلأسابيع  3 من بدال

ً
مع األخذ بعين   2020  أغسطس 4 هفي يوم الثالثاء الواقع  البرنامجيتوقع أن يبدأ حيث .سابقا

 . COVID-19تطورات واملستجدات املرتبطة بمرضال االعتبار

 

 
ً
املستجدات، يرجى التكرم بإرسال رسالة الكترونية على ضوء هذه تغيير قراركم ولكنكم اآلن تريدون  إذا أرسلتم نموذج إقرار ولي األمر سابقا

 .  من شهر أبريل 7بموعد أقصاه يوم الثالثاء الواقع فيه  مرحلة الخاصة بأبنائكم مع النموذج املحدث الخاص بكموفق الجدول أعاله لل

 

 نشكركم على تعاونكم.

 

 والتقدير،،، االحترام فائق بقبول  وتفضلوا
 

  مع التحية،

 

 

 مها قدورة

 املدرسةمدير 
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