
 

 

March 1
st
, 2020 

Dear Parents, 

I trust that you and your family are well and taking the necessary precautions to remain safe 

during this time. As you are aware, all schools in Kuwait have been closed until March 12
th

, 

2020 to prevent the spreading of the Corona Virus. 

In order for students’ learning to continue, measures are being taken by our administration and 

teachers to ensure that this happens during this two-week period of school closure. Your child’s 

homeroom teacher will be in contact with you by tomorrow, Monday, March 2
nd

, via email to 

provide review worksheets/activities through IXL, Reading A-Z and scanned worksheets for 

Language Arts and Math. Arabic teachers will also be sending work home via your personal 

emails. 

Please ensure that you spend time with your child reading and accessing the work sent by the 

homeroom teachers via email. 

Students who receive therapy services, therapists will be sending an easy to follow home 

program to you too.  

Should you have any queries regarding the work sent or the home program for therapy, please do 

not hesitate to contact the homeroom teacher or therapist via email or mobile should you have 

shared your contact details with them. 

Please ensure you check the school’s website and Instagram account on a regular basis for any 

other information related to school closures. 

Parents, please ensure you and your family remain safe, should you or your child present with flu 

like symptoms, please contact your nearest clinic or home physician immediately. 

Best wishes, 

 

Ms. June Wyngaard (Special Needs Principal) 
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 السادة أولياء األمور،

 

كلي ثقة بأنكم و عائالتكم بخير و قد قمتم باتخاذ االحتياطات الضرورية للبقاء بصحة جيدة خالل هذه الفترة. كما 

ا.            للحد من انتشار فيروس الكورون 2020مارس  12الكويت لغاية  تعلمون فإنه قد تقرر تعطيل المدارس في

            

 فترة  ية و المعلمين لضمان ذلك خاللارو لضمان استمرار العملية التعليمية فقد تم اتخاذ تدابير من قبل الهيئة اإلد

لتزويدكم يق البريد اإللكتروني عن طر 2020مارس  2سيتواصل معلمو الفصول معكم غدا اإلثنين  .األسبوعين

لمادتي الللغة اإلنجليزية و الرياضيات  Learning A-Zو  IXLبأوراق عمل و أنشطة للطالب باستخدام برنامج ال 

 . كما سيقوم معلموا اللغة العربية يإرسال أوراق عمل لكم على بريدكم اإللكترونيلمراجعة ما تم دراسته. 

 أبنكم/ابنتكم و كذلك حل أوراق العمل و األنشطة المرسلة من قبل معلمي الفصول.يرجى تخصيص وقت للقراءة مع 

ميسر للطالب الذين منزلي كما أن أخصائيي النطق و العالج الوظيفي و العالج الطبيعي سيقومون بإرسال برنامج 

 يتلقون هذه الخدمات. 

أرسلها معلمو الفصول أو البرنامج المنزلي  في حال كان لديكم أي استفسار بخصوص أوراق العمل و األنشطة التي

  .المرسل من قبل األخصائيين، يرجى عدم التردد و التواصل معهم عن طريق البريد اإللكتروني أو الموبايل

يرجى تفقد موقع المدرسة و حسابها على االنستجرام بشكل دوري لمعرفة ما يستجد من معلمومات تخص تعطيل 

 المدرسة.

األنفلونزا يرجى لى أبنائكم أعراض عأو  عليكمتمنياتنا لكم و لعائالتكم البقاء بأمان و صحة جيدة و في حال ظهرت 

 التواصل مع أقرب عيادة طبية لكم فورا. 

 

 مع خالص تحياتي

  

 جون وينجارد           

 مديرة قسم االحتياجات الخاصة  


