
 

 2020 يوليو 6 التاريخ

 

 طلبةالمور أالسادة/ أولياء 

 المحترمين

 

 ة وبعد،،،ي بة طي  تح
 

تهديكم المدرسة أطيب التحي ة والتقدير، وفي سياق التحضير للعام الدراسي القادم  

 :ات اآلتية حسب ما تقرره وزارة التربيةسارللم د، تجتهد المدرسة في االستعدا2020/2021

 

المة،  2020/9/9بدء العام الد راسي كالمعتاد، وذلك يوم  (1 مع أخذ اإلجراءات الكفيلة بالس 

 والممارسات الصحي ة األمنة.

الهيئة التدرسي ة  يم عن بعد، حينها ستغط  يبدء المرحلة األولى من العام الد راسي بالتعل (2

 2:30صباحاا إلى  8:30من الساعة  مستخدمين التطبيقات والمنص ات، راسي كامالا د  الجدول ال

 بما يكفل فاعلية عملية التعل م. ظهراا،

التعليم المدمج الذي يحضر فيه الطلبة المواد األساسية في مبنى المدرسة في أيام محددة،  (3

 ي بقية المواد بالتعليم عن بعد.ط  وتغ

سكرتيرة وإرساله إلى  كميرجى التكر م بتعبئة نموذج اإلقرار بالرغبة/عدم الرغبة في تسجيل أبنائ

                                    ،القسم

الذين لضمان عمل الترتيبات الالزمة، وتكون األولوية للطلبة  ، 2020يوليو  13االثنين حتى يوم  وذلك

 .المنص ات التعليمي ةبيانات وتحضير  وقعوا النموذج في توفير الكتب الدراسية، وعمل قوائم الصفوف

 البريد اإللكتروني السكرتيرة المسؤولة المرحلة

 amalas@dasmanschool.com.kw  أمل أسعد  /السيدة مرحلة رياض األطفال
 anbarakha@dasmanschool.com.kw  عنبرة الخطيب  /السيدة المرحلة اإلبتدائية

 nabihaha@dasmanschool.com.kw  نبيهة حرب  /السيدة المرحلة المتوسطة
 suzan.lulu@dasmanschool.com.kw  سوزان لولو  /السيدة المرحلة الثانوية 

 hana.wadi@Dasmanbs.onmicrosoft.com  هنا وادي  /السيدة قسم االحتياجات الخاصة 
 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،، 
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 ____________________ الصف_________________________________  : الطالبأقر  أنا ولي أمر 

 الب : _________________________________طالرقم المدني لل

 

 ـ2020/2021في إعادة تسجيل ابني/ابنتي للعام الد راسي القادم أرغب        

 ـ2020/2021في إعادة تسجيل ابني/ابنتي للعام الد راسي القادم  ال أرغب      

 

 : ________________________________ سم ولي األمرا

 : ________________________________ الرقم المدني

التاريخ :   : ________________________________ التوقيع

 _____________________ 

 

 

 الّسابق ولّي األمر بناء على شروط وأحكام اإلدارة العامة للتعليم الخاص. يقوم بتعبئة النموذج 

  2020يوليو  13االثنين ، وذلك حتى يوم سكرتيرة القسموإرساله إلى  نموذج خاص لكل ابن/ابنةيقوم ولي األمر بتعبئة  

  د إتمام إجراءات إعادة التسجيل، بع 2020/2021نسحاب ابنه/ابنته للعام الّدراسي القادم افي حال رغبة ولي األمر في

 تطبق كافة الشروط واألحكام اإلدارية والمالية المعتمدة من قبل اإلدارة العامة للتعليم الخاص.

 

 

 

 

 

 

 إقرار نموذج

  

 
  

 


