
Dear DBS Community, 
 
The Ministry of Education has notified us that all schools in Kuwait will be closed 
until March 12.  
The school management team met and came up with an emergency plan to 
maintain hygiene and ensure students safety.  
The school will implement the following procedures effective immediately:  

 All necessary health and safety measures are in place to ensure students 
and staff safety.  

 Modify the school calendar to accommodate the lost instructional time. ( 
spring break will be canceled) 

 School nurses will send all students who show any cold or flu symptoms 
home immediately. 

 Division principals will send detailed letters to parents explaining the virtual 
learning procedures specific to their divisions. Instructional materials, 
videos and power points will posted on different platforms.  

 The school will announce the new dates for quizzes, tests and projects once 
we are back to school.  

  
Our aim is to ensure that effective teaching and learning takes place regardless of 
the current situation. Please note that the school will not hold students 
responsible for any new material posted and that all the material explained 
through these tutorials will be re-introduced in classes once we are back.  
  
The procedures mentioned above are in the best interest of our students. 
  
Thank you for your support and understanding.  
  

  

  

 

 

 



 

  

 ولياء أمور الطلبة المحترمينأ

 تحيّة طيّبة وبعد،،،

  

  الموضوع: االجراءات الوقائية وخطة استمرارية التعلّم

  

سة األكاديمي بقيادة مديرة المدرسة السّيدة/ سمر ديزمن، لبحث اإلجراءات االحترازية المتعلّقة اجتمع فريق المدر

بانتشار "فايروس كورونا"، وحرصاً على سالمة الطلبة، نؤّكد على ما يلي إلى حين عودة الطلبة واستئناف الدراسة 

 : 2020مارس  15يوم األحد 

إدارة المدرسة على توفير وسائل الوقاية والمعقّمات والتأكد من سالمة ونظافة كافة المرافق تعمل  .1

 الصحيّة.

، وذلك 2020إبريل  4مارس إلى  27التعديل على التقويم الدراسي بحيث تلغى اإلجازة في الفترة من  .2

 لتعويض النقص في األيام التدريسية.

مدرسة بإرسال كل طالب ترتفع درجة حرارته إلى المنزل، عند العودة إلى المدرسة ستقوم ممرضة ال .3

 أو تظهر عليه عوارض مرضية.

تعمل اإلدارات المدرسيّة في مختلف المراحل التعليميّة على التواصل مع الطلبة وتفعيل التعلّم عن  .4

مع تفعيل برنامج  (Virtual Learning)بعد، وتشمل على العروض التقديمية والتعليم اإلفتراضي 

لقراءة بهدف إستمرار عملية التعلّم، والبقاء في جّو التعّلم، وإّن المواد التعليميّة لن تكون بهدف القياس ا

 والتقويم بقدر إثراء التعلّم بما يتناسب مع طبيعة المرحلة التعليميّة.

سيعلن عن مواعيد جديدة للتقويمات واالختبارات مع إعطاء فرصة كافية من الوقت بعد استئناف  .5

 لدراسة.ا

 ونؤكد على بقاء التواصل معكم وإحاطتكم بالمستجدّات، ونسأل هللا أن يحفظ الكويت وشعبها بعينه التي ال تنام.

  

 سمر ديزمن 

 مديرة المدرسة


