تفتخر مدرس����ة دس����مان ثنائية اللغة باإلعتماد الدولي الممنوح م����ن مجلس المدارس
الدولية ( )CISوجمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات ( )NEASCحيث تؤكد المدرسة
على التزامها األساس����ي بتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات والقيم والقدرات لمواصلة
حياتهم كمواطنين عالميين.
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ماهو مفهوم التعليم ثنائي اللغة؟
يتأسس التعليم ثنائي اللغة على تقديم المنهج التعليمي في لغتين اللغة العربية
واللغ����ة واإلنجليزي����ة ،ويعد ذلك ضرورة للتفاعل مع المجتم����ع المعاصر ،فالطلبة اليوم
سفراء حقيقيين لثقافاتهم ولدولهم ،ولذلك فمن الهام أن يظل أطفالنا على اتصال
بلغتهم األم وبدينهم وتقاليدهم.

من نحن؟
فتح����ت مدرس����ة دس����مان ثنائي����ة اللغ����ة ،والت����ي كانت تعرف بإس����م مدرس����ة دس����مان
النموذجية سابقًا ،أبوابها لعدد  400طالب في عام  .1996وكانت الرؤية التي تتبناها هي
الدم����ج بين أفضل الفرص المتاحة وذلك من أجل تنش����ئة طلبة مؤهلين للتعامل مع
مجتمع يحمل سمات العالمية ،وقد ازدهرت المدرسة باطراد لتصل مبانيها في الوقت
مبان وتس����تقبل  3000طالب وطالبة في مختل����ف المراحل التعليمية.
الحالي إلى س����بع
ٍ
الحرم المدرس����ي يعد األكبر مقارنة بالمدارس الخاصة األخرى ،ونحن بكل فخر المدرسة
الوحي����دة التي تش����جع على الدمج والتكافل بين جمي����ع الطلبة ومن ضمنهم الطلبة
من ذوي االحتياجات الخاصة.
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الرسالة
تقدم مدرس����ة دس����مان ثنائية اللغة عدة برامج تعليمية إلعداد طلبتنا بمهارات القرن
الح����ادي والعش����رون ،وتمكينه����م بالمعرف����ة وتزويده����م بالقيم الالزمة ك����ي يصبحوا
مواطنين عالميين.
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تهدف المدرس����ة إلى توفير تعليم نوعي ونمو ذاتي للطلبة ضمن بيئة تربوية آمنة و
إيجابية.

نح��ن نتبنى ميث��اق األمم المتح��دة لحقوق اإلنس��ان والمؤتمر
العالمي لحقوق الطفل.
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الروضة
الحضانة  -ثاني روضة

تأت����ي مرحل����ة الروضة ف����ي بداية حي����اة األطفال التعليمي����ة ،والتي من أب����رز متطلباتها
تواف����ر بيئ����ة تعليمي����ة تس����تجيب الحتياجات الطف����ل المتنوع����ة والفردية ،مع الس����ماح
لكافة األطفال باإلنخراط سويا من أجل تبادل الخبرات الحياتية التي تعمل على تنمية
مهاراته����م االجتماعي����ة وتعلمهم كيفية بن����اء الصداقات .إننا نوفر بيئ����ة مرحة وآمنة
يس����تطيع أطفالنا م����ن خاللها أن يس����تمتعوا بفرص داخل الفصل الدراس����ي وخارجه،
كم����ا أننا نعزز قيم اللياق����ة ومراعاة اآلخرين واالحترام والمس����ئولية الفردية .ومن خالل
تقديم الرعاية المتكاملة ،نس����اعد على بناءعقوله����م الصغيرة لتكون مهيئة للعالم
الذي ينتظرهم.
ونركز في فصول رياض األطفال على التعلم من خالل اللعب  ،حيث يتم إشراك األطفال
في أنشطة تساعد على تنمية مهاراتهم والعمل الجماعي.
6
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المرحلة اإلبتدائية
الصف األول  -الرابع
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ته����دف المرحل����ة اإلبتدائية إلى تنش����ئة جيل متميز ،و على اس����تعداد لمواجهة تحديات
التعليم والمس����تقبل الذي ينتظرهم خارج أسوار المدرس����ة .وبالتالي نحن ال نركز فقط
عل����ى الجان����ب األكاديمي فحس����ب ولكنن����ا نركز أيضا على غ����رس مهارات الق����رن الحادي
عال .ويضطلع مربو الصفوف
والعشرين باإلضافة إلى غرس وعي أخالقي ومعنوي قوي ٍ
( )Homeroom Teacherعل����ى البرنام����ج التعليم����ي ،والقي����ام بتدريس م����واد اللغة
اإلنجليزي����ة والرياضيات والعلوم ،فض ً
ال عن تلبية االحتياجات التربوية والمعنوية للطلبة،
والتأكد من التواصل بين المدرسة والمنزل.
���اء عل����ى المنه����اج المطور حديث����ا تركز المرحل����ة اإلبتدائي����ة على دم����ج التكنولوجيا
وبن� ً
ف����ي العملية التعليمي����ة .إن البرامج التعليمي����ة مثل وحدة الدم����ج ( )RIو برنامج الدعم
التعليم����ي ( )LSUو باإلضاف����ة إل����ى دمج البرام����ج اإللكترونية التعليمية يأتي في س����ياق
تيسير العملية التعليمية التي نقوم بها.
ويح����دد فري����ق القس����م االبتدائ����ي العوائ����ق التي تح����ول دون تحقي����ق طلبتن����ا لنجاحات
مستقبلية في مسيرتهم األكاديمية ،كما نمد جسور التعاون مع أولياء األمور من أجل
التأكد من نجاح الطالب في كافة المحاوالت التي يقومون بها.
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المرحلة المتوسطة
الصف الخامس  -الثامن

تضم المرحلة المتوس����طة الطلبة من الصف الخام����س إلى الثامن ،بما في ذلك وحدة
الدعم التعليمي ،وتتميز بمجموعة متنوعة من الطالب ذو قدرات واحتياجات مختلفة.
وتتمي����ز هيئ����ة التدريس التي تعمل لدينا في هذا القس����م بالكف����اءة وبأنها معتمدة
ف����ي المج����االت التي تعمل به����ا ولديها مهارات ش����خصية تعزز من حي����اة طلبتنا على
المستوى الدولي أيضا.

10

وتقـدـ����م المــرحــلـ����ة المتوس����ــطـة مجــمـــوعـــة متنــوعـــ����ة مـــن البـــرامــــ����ج التــعــليميــة
مـــثــ����ل برنام����ج  ،IXLوبرنام����ج المدينة التعليمـــيــ����ة وبرنامـــج الموس����وعــــة البريطانية
(بريتاني����كا) ،وتعم����ل مثـــل تل����ك البــــرامـــ����ج المــــتطــورة عــــلــ����ى إكــــس����اــب الطلـــبــة
العــــدي����د م����ن المهارات في الريـــاضي����ات واللــغـــ����ة اإلنجــــليــزيـــة بــمـــــا يتـمــاش����ــى مـــع
المعايي����ر األمريكي����ة ف����ي التعلي����م ( .)Common Core Standardsكم����ا تش����مل
الخط����ة التعليمي����ة على مش����اركة الطلبة ف����ي التعلي����م المعتمد عل����ى التكنولوجيا
والتخطي����ط .وس����وف نقوم أيضا بتنفي����ذ برامج روبوتوكس في مراح����ل محددة كجزء
من مبادرة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (.)STEM
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المرحلة الثانوية
الصف التاسع  -الثاني عشر
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يعد الطلبة ويؤهلهم للمرحلة الجامعية ،حيث يلتحق % 95
َ
إن برنامج المرحلة الثانوية ُ
من طلبتنا بالجامعات في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة والكويت .تقوم المدرسة
بتقديم المواد باللغة االنجليزية باستثناء مواد اللغة العربية والتربية اإلسالمية وبعض
مقررات الدراس����ات االجتماعية ،وباإلضافة إلى ذلك ،تقدم المدرس����ة أيضا برنامج تدريس
اللغ����ة العربي����ة للناطقي����ن بغيرها .كم����ا نقوم بتحدي����ث و تطوير المنهج ليش����مل في
المس����تقبل القريب دورات دراس����ية جديدة ف����ي إدارة األعم����ال ،وتكنولوجيا المعلومات،
واآلداب ودورات تحدي����د مس����توى متط����ورة ،باإلضاف����ة إل����ى برنام����ج ( STEAMالعل����وم
والتكنولوجي����ا والهندس����ة واآلداب والرياضي����ات) وال����ذي يعم����ل على تدعي����م التحصيل
العلمي للطلبة بأسلوب فكر أكثر شمولية.
ويش����مل برنامج األنش����طة في مدرسة دسمان العديد من األنش����طة الرياضية ،وبرنامج
األم����م المتح����دة ومجل����س الطلبة ،وم����ن الممكن أن يتط����وع الطالب في إع����داد الكتاب
السنوي ومجالت مدرسية باإلضافة الى المشاركة في مشروعات خدمة المجتمع.
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قسم اإلحتياجات الخاصة
المرحلة  12-1والتدريب المهني
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���د قس����م االحتياجات الخاصة جزءًا أساس����يًا في مدرس����ة دس����مان ،وت����م تصميم هذا
ُيع� ُ
القس����م لتزوي����د الطالب الذي����ن لديهم صعوب����ات خفيفة ومعتدلة ف����ي التعلم ،بفرصة
اكتس����اب مهارات حياتية وأكاديمية أساس����ية من أجل إعدادهم ألسلوب حياة مستقل
نس����بيًا بمجرد مغادرتهم للمدرس����ة .ويتم إعداد خطة تعليم فردية لكل طالب وطالبة
بناء على التقييم.
ً
وبع����د إتم����ام الطلب����ة لبرنامج االحتياج����ات الخاص����ة ،يلتحق الط��ل�اب بالبرنام����ج المهني
ال����ذي نق����وم بإع����داده لهم وال����ذي يوفر له����م برامج إيديكس����يل (المجل����س البريطاني
للتكنولوجي����ا وإدارة األعم����ال – مس����تويات البداية  2و)3وبرنامج ش����بكة تطوير واعتماد
ومنح خطة مناهج دراسية (أسدان) (البرونزي ،الفضي ،الذهبي) وبرنامج لجنة أخالقيات
النش����ر ،وتعمل هذه البرامج على تعليم الطالب سلسلة من المهارات وتساعدهم في
بناء صفات شخصية وتبني مواقف ضرورية في عالم العمل.
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قسم الدراسات
العربية واإلسالمية
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يضطلع قس����م الدراسات العربية واإلس��ل�امية بمهمة تعليم المواد العربية وفق أفضل
الممارس����ات التعليمي����ة للصف����وف من الروضة إل����ى الصف الثاني عش����ر ،باإلضافة برنامج
���دم برامج خاصة مث����ل برنامج الدمج
االحتياج����ات الخاص����ة وقس����م التدريب المهني ،ويق� ِّ
التعليم����ي وبرنام����ج اللغة العربي����ة للناطقين بغيرها بما يتناس����ب مع الف����روق الفردية
للطلبة.
و يس����عى القسم إلى إثراء المناهج بروافد تعليمية وثقافية مثل تبني شخصية العام
الثقافي����ة ،وبرنامج تحدي القراءة العربي ،والش����اعر الصغير ،وبرنامج بقيمي أرتقي ،ومن
فكرتي رسمت قصتي ،وبرنامج المحافظة على البيئة ،ونعمل على إبراز مواهب وقدرات
الطلبة في المشاركة في المسابقات المحلية والدولية.
يؤمن القس����م بضرورة بناء الش����راكات وفي مقدمة ذلك الش����راكة مع أولياء األمور ومع
مؤسسات المجتمع المدني ،مثل المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،والمكتبة
الوطنية ،والجمعية الكويتية الختالفات التعلم ( كالد) ،وبرنامج لوياك.
كما يهدف القسم إلى توفير بيئة تربوية تلبي احتياجات الطلبة تتناسب مع متطلبات
القرن الواحد والعش����رين ،ونعد الطلبة ليكونوا مس����ؤولين تج����اه مجتمعهم والعالم،
وم����ن أجـ����ل ذلك كـ����ان اهــتمـامـنـا منـصبـ����ًا نـحــو تنمـيـة مـهـ����ارات القـيـادة فـقـد أنـش����ـأنا
مـجمـوعــة دس����مـان الكـش����فــية ،و عــززنــا مـهـــارات العرض والتقديم في برنامج منتدى
دسمان الشبابي  Dasman Talkوتقديم أعمال مسرحية.
و يفتخر قسم الدراسات العربية أنه أحرز المركز األول كأفضل قسم في التربية اإلسالمية
وكذل����ك في االجتماعيات في دورتين متتاليتين ،وأننا المدرس����ة األجنبية الوحيدة التي
اشتركت في برنامج تحدي القراءة العربي في دولة الكويت.
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الكادر التعليمي
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إن توظيف مدرسين من ذوي المؤهالت العالية واستمرارهم بالعمل معنا يعتبر عنصرًا
أساسيًا في النمو المستمر وسمعة مدرسة دسمان المتميزة.
في الوقت الحاضر هناك أكثر من  500موظف من مختلف الجنسيات األمريكية والكندية
واألوروبي����ة إضافة إلى الجنس����يات العربية والكف����اءات الكويتية يس����ندهم طاقم إداري
مهني .وتتميز مدرس����ة دس����مان باتباع الدقة الش����ديدة في تطبيق معايير االختيار عند
التوظي����ف كما تعم����ل على تعزيز التعاون المهني والعملي للنمو المس����تمر والتطوير
المهني سواء داخل مدرسة دسمان أوفي الخارج.
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برامج تكنولوجيا المعلومات المستخدمة
في مدرسة دسمان ثنائية اللغة
يعد موقع المدينة التعليمية ( )Education Cityموقعًا إلكترونيًا يقدم دعمًا
للطلبة والمعلمين ،ويتميز البرنامج بالتزامه بمعايير رئيسية عامة ،حيث يمنح
الطلبة وقتًا للممارس����ة والتدريب في الموضوعات األساس����ية حتى يستطيعوا
أن يتميزوا في هذه المهارات ،وموقع المدينة التعليمية هو برنامج للطلبة من
مرحلة ما قبل رياض األطفال حتى المرحلة السادسة.

LEARNING

يمث����ل موقع اإلبداع والتميز والقي����ادة أداة تدعيمية تعليمية تعتمد على الويب
ويتم اس����تخدامها في العديد من الموضوعات (آداب اللغة ،الرياضيات والعلوم
والدراس����ات االجتماعي����ة) ،ويت����م تخصي����ص ه����ذه األداة للطلبة ليمارس����وا ما قد
تعلموه في المدرسة مما يمنحهم فرصة للتميز في مهاراتهم ،ويدعم الموقع
كافة مستويات المرحلة.
ُيع����د موقع بريتانيكا (الموس����وعة البريطانية) أهم موس����وعة ف����ي العالم ،وقد
منحن����ا لطلبتن����ا فرصة اس����تخدام آلية البحث ه����ذه في أبحاثه����م لتعمل على
توسيع معارفهم.
يمث����ل موقع ليرنت����رون ( )LearnTronمنص����ة تعلم إلكترونية وق����د بدأنا في
اس����تخدامها ه����ذا العام م����ع طلبة المرحلة المتوس����طة  ،وه����ي منصة عظيمة
حيث يستخدم فيها المعلمون والطلبة حاسبات آلية محمولة أثناء تعلم آداب
اللغة والرياضيات .وفي العام القادم ،س����وف نبدأ باس����تخدامها في مس����تويات
دراسية مختلفة .
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منص����ة ش����بكة نج����اح بيرس����ون ه����ي المنصة الت����ي يدعهم����ا بيرس����ون لتزويد
المعلمي����ن بكافة المصادر الت����ي يحتاجونها لتعليم منتجات بيرس����ون .كما أن
الطلبة س����وف يقومون باستخدام النسخ اإللكترونية من الكتب التي يقومون
بدراستها.

Supportive IT programs used in DBS
Educationcity is a supportive website, for teachers and students. The
program is based on common core standards. It gives the students
more practice time for the main subjects to master these skills.
Educationcity is a program for students from Pre KG until grade 6.

LEARNING

IXL is a web-based educational supportive tool used in several
subjects (Language arts, Math, Science and Social studies). This tool
is specifically for students to practice what they have learnt at school
giving them the chance to master their skills. The site supports all
grade levels.
Britannica is the most renowned encyclopedia in the world; DBS has
granted its students the opportunity to use this reliable search engine
for researching and expanding their knowledge.
LearnTron is our E-learning platform that we began using with our
elementary students. It is a great platform; teachers and students
will be using tablets during language arts and math. We have started
using it with different Middle School levels as well.
Pearson SuccessNet is the platform supported by Pearson to give
the teachers all the resources they need for teaching the Pearson
products. Students will begin using eBooks’ edition of their books.
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It’s our fundamental duty to employ highly qualified teachers who work
with us for the continuous development and the distinctive Dasman
Bilingual School reputation. The school has more than 500 staff of different
nationalities such as American, Canadian and European nationalities
as well as the Arab nationalities and highly qualified Kuwaiti teachers
ably supported by professional managerial staff. Dasman School
is characterized by applying strict and accurate standards whilst
recruiting, it also works towards fostering the professional and practical
cooperation amongst various departments for continuous growth and
professional development whether inside or outside Dasman School .
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FACULTY
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The Department of Arabic and Islamic Studies assumes the task of teaching
the Arabic subjects, according to the best educational practices, for
kindergarten up until the twelfth grade. In addition to the special needs
program and vocational training department, the department offers special
programs such as educational integration
The department seeks to enrich the curricula with cultural and educational
tributaries such as adopting program of the Cultural Person of the Year,
Arabic Reading Challenge Program, the Young Poet, My Values Guide My
Life Program, I draw my story from my idea program and program of saving
the environment. We work to show abilities and talents of the students
through participating in the international and local competitions.
The department believes in the necessity of building partnerships especially
partnerships with the parents, civil society establishments such as the
National Council for Culture, Arts and Letters and the National Library and
the Kuwaiti Association for Learning Differences and LOYAC program.
The department aims also at providing an educational environment that
fulfills the students' needs that suits the 21st century. We prepare the
students to be responsible towards their society and the world. Therefore,
we focus on developing essential leadership skills. We established Dasman
Scouting Group, and fostered presentation skills by introducing Dasman
Talk and providing dramatic works.
Department of Arabic studies is proud that it gained the first rank as the
best department in teaching Islamic education and in social studies for two
consecutive competitive courses and that we are the only foreign school
that participated in the Arabic Reading Challenge Program in Kuwait.
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Department of
Arabic and Islamic studies
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The Special Needs Division is an integral part of Dasman Bilingual School.
It is designed to provide students, with mild to moderate learning
disabilities, with an opportunity to gain basic academic and life skills in
order to prepare them for a relatively independent lifestyle once they leave
school. Based on his or her assessment and needs an Individual Education
Plan (IEP) is developed for each student.
After students complete the Special Needs Program, they enter our
Vocational Program, which offers Edexcel (BTEC – Entry Levels 2 and
3), ASDAN (Bronze, Silver and Gold) and COPE. These programs teach
students a range of skills and help them in developing personal qualities
and attitudes essential in the world of work.
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SPECIAL NEEDS
Levels 1-12 and Voc.
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DBS High School program is a university preparatory course of study. 95% percent
of Dasman graduates attend university in United States, UK, and Kuwait. Most
Dasman subjects are taught in English, except Arabic Language, Islamic Studies
and some Social Studies courses, in addition to that, the school also offers Arabic
as a Foreign Language. DBS High School offers students a wide range of activities
based on student interest, and ability. Our recently enhanced curriculum will
begin to offer new courses in Business, IT, Art and Advanced Placement courses.
We are also developing a STEAM program (Science, Technology, Engineering, Art
and Math) to engage students to become more globally minded as they develop
strong academic skills. The extra-curricular activities program at Dasman include
various sporting activities, Model United Nations and Student Council. Students
can also volunteer in developing the yearbook, school magazines and participate
in community service projects.
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HIGH SCHOOL
Grades 9-12
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MIDDLE SCHOOL
Grades 5-8

The Middle School division includes mainstream and the learning support unit
(LSU), which includes grades five through eight. We cater to a variety of students
with different backgrounds, abilities and needs. Our staff are competent and
certified in their subject areas and bring personal talents that will enhance our
students' lives on a global level as well.
Middle School offers a variety of academic programs such as IXL, Education
City and Britannica. Such advanced programs offer numerous skills in math and
English in alignment with the common core standards. As the year progresses, our
students will also take part in project based learning activities and be exposed to
technology projects. We will also be implementing a Robotics program in certain
grade levels as part of the STEM initiative.
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The Elementary Division at Dasman Bilingual School is dedicated to creating
strong, global citizens prepared for the rigors of a strong education and a
future beyond school walls. As such, we focus not only on Academics but
also on instilling 21st Century skills as well as a strong moral and ethical
awareness of the world around them. Our division provides specialized
instruction by implementing a homeroom teacher system taught by
highly trained and qualified teachers in their fields of expertise.
This year, the Elementary division is focusing on integrating technology in
curriculum design and instruction. Access to educational programs such
as our Learning Support Unit, Resource Inclusion as well as integrating
educational software to facilitate learning, is at the core of our instruction.
The Elementary division team sets the bar for future success in our
students’ academic career. We partner closely with parents and other
divisions in order to make sure that they are successful in all of their
endeavors. We are proud of our division and welcome you to Dasman
Bilingual School!
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ELEMENTARY
Grades 1-4

8

7

KINDERGARTEN
PreK - KG2

Kindergarten is at the forefront of early childhood educational development.
Our learning environment creatively meets the specific needs of each child,
while allowing all students to come together for a cross-cultural experience
that develops their social skills and teaches them how to build friendships. We
provide a happy and safe environment within which our students can experience
opportunities inside the classroom and beyond. We foster values of courtesy,
consideration, respect and individual responsibility, whilst challenging and
supporting our little ones. With gentle care, we help shape their young minds to
be ready for the world that awaits them.
In the KG classes, we focus on play-based learning. Our students are engaged in
hands on activities, which help to develop their motor skills.
6
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Mission
DBS offers a variety of educational programs to equip our students with
21st century skills, knowledge and values required to become global
citizens.

Vision
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DBS aims for authentic learning and character development in a safe,
positive and nurturing learning environment.

INNOVATE

We at Dasman embrace the UN Declaration of Human Rights
and The Convention of Rights of the Child
3

What is Bilingual Education
Bilingual education involves teaching academic content in two
languages, in a native and secondary language with varying amounts of
each language used in accordance with the program model. In today’s
global community this has become a necessity, as students are now
true ambassadors for their culture and home countries. It is therefore
imminent that our children remain connected to their native language
religion and tranditions.

About Us
Dasman Bilingual School, formerly known as Dasman Model School,
opened its doors to 400 students in 1996 with a vision of bringing
together the better of two worlds in order to create students who are
equipped to deal with the rise of a global society. Over time, the school
grew steadily and rapidly to now include seven buildings and close to
3000 students. Dasman is home to one of the largest private school
campuses in Kuwait and we are proudly the ONLY school that promotes
inclusiveness and integration between our mainstream and special needs
students, creating an awareness much needed in today’s world.
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Dasman Bilingual School proudly offers its students the global
accreditation required for their future academic achievements As
members of the Council of International Schools (CIS) and NEASC,
Dasman Bilingual School has endorsed its fundamental commitment to
providing students with the knowledge, skill, values and competencies
to pursue their lives as global citizens.
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