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التاريخ  5إبريل 2020
السادة أولياء األمور الكرام،
ً
ً
تبعا لرسالتنا االلكترونية املرسلة في الثاني من إبريل ،ووفقا للقرار الصادر من وزارة التربية والتعليم الكويتية بتاريخ  2020/4/4فيما يخص
التعليم اإللكتروني في املدارس الخاصة ،يرجى مالحظة التعديالت التالية:
 .1نموذج إقرارمو افقة ولي االمر
على أولياء األمور الذين اختاروا االستمرار في التعليم اإللكتروني ملء نموذج إضافي ( إقرار موافقة ولي األمر منفرد لكل طالب/طالبة(
ً
ً
والذي تم طلبه من قبل وزارة التربية والتعليم (مرفق) .يرجى إرسال النموذج ملوافقة ولي األمر كامال وموقعا مع نموذج اإلقرار والتعهد
(مرفق) وذلك في موعد أقصاه يوم الثالثاء الواقع فيه  7من شهر أبريل إلى:
مرحلة ما قبل املدرسة
املرحلة االبتدائية  :صفوف 2 – 1
املرحلة االبتدائية  :صفوف 5 – 4 – 3
املرحلة املتوسطة  :الصف 6
املرحلة املتوسطة  :الصف 7
املرحلة املتوسطة  :الصف 8
املرحلة الثانوية

السيدة /رانية الجردي
اآلنسة /ليلى دجاني
السيدة /بوران بوشناق
السيدة /وفاء الكلحة
السيدة /ميساء نوري
السيدة /إيمان كنفوش
السيدة /دانة املنفوخ
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 .2البرنامج املكثف املحدث في اغسطس ٢٠٢٠
ً
أولياء األمور الذين اختاروا البرنامج املكثف في اغسطس  ،2020يرجى العلم بأنه وفقا ملتطلبات وزارة التربية والتعليم ستكون مدة البرنامج
ً
ً
 5أسابيع بدال من  3أسابيع كما أرسل سابقا .حيث يتوقع أن يبدأالبرنامج يوم الثالثاء الواقع فيه  4أغسطس  2020مع األخذ بعين
االعتبار التطورات واملستجدات املرتبطة بمرض. COVID-19
ً
إذا أرسلتم نموذج إقرار ولي األمر سابقا ولكنكم اآلن تريدون تغيير قراركم على ضوء هذه املستجدات ،يرجى التكرم بإرسال رسالة الكترونية
وفق الجدول أعاله للمرحلة الخاصة بأبنائكم مع النموذج املحدث الخاص بكم بموعد أقصاه يوم الثالثاء الواقع فيه  7من شهر أبريل .
نشكركم على تعاونكم.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
مع التحية،

مها قدورة
مديراملدرسة
مدرس ـ ـ ـ ـ ـة الب ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـان معادل ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـن قبل مؤسس ـ ـ ـ ـ ـة مـجـل ـ ـس امل ـ ـ ـ ــدارس العال ـ ـ ـمي ـ ـ ـة ((هول ـ ـن ـ ـدا))
ومؤسسة نيـ ـ ـ ـ ـو إنجلند للمدارس والكلي ـ ـ ـ ـ ـات ((الواليات املتحدة)) ووزارة التربي ـ ـ ـ ـ ـة في الكوي ـ ـ ـ ـ ـت.
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