
 

 

 

11 September 2017 

Dear Parents, 

Welcome back to the new school year! This year I’ll be assisted once again by my Vice Principal 
Ms. Dania Kalaji, the newly appointed Special Needs Senior Coordinator, Ms. Shanda Edwards 
and the Autism Unit Supervisor, Mr. Yaser Mohammed. 

As every year, the Special Needs Division strives to improve the Special Needs program in terms 
of both the academic as well as the social and emotional development of our students. Through 
the annual revision of our curriculum, community projects, after school clubs on offer this year as 
well as our values program, we seek to equip students with skills and instill character traits that 
will enable them to become productive members of their communities as well as global citizens. 

Students will participate in a variety of events and activities as well as go on educational fieldtrips. 
Wi-fi is accessible throughout the school and you will be kept abreast of these events and activities 
on the schools brand new website (http://dbs.edu.kw/), Facebook as well as WhatsApp throughout 
the year. 

The SEN staff continues to fully commit to building a safe and positive environment for our 
students. 

Please note that the Parent-Student Handbook for 2017/2018 is now posted on the website. The 
handbook contains important information regarding our program and you are advised to take the 
time to read through it carefully. 

I would like to wish you all the best for the new school year. You have me and my team’s full 
support and cooperation. Should you have any queries or concerns, please do not hesitate to call 
or visit my office. 

Best wishes, 

June Wyngaard, Special Needs Division Principal 
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 السادة أولياء األمور المحترمين
 

ية طيبة و بعد،تح                                
 

دانية قلعجي، و المنسقة  سيساعدني بالقسم كل من نائبتي األستاذةفي هذا العام أود أن أرحب بكم في العام الدراسي الجديد! 

ياسر محمد.واردز و مشرف وحدة التوحد األستاذ شاندا إد تم تعيينها حديثا األستاذةاألولى للقسم و التي   

 

مية و كادياالحتياجات الخاصة من الناحية األ فإن قسم االحتياجات الخاصة يسعى إلى تطوير برنامجو كما هو الحال في كل عام 

مشاريع الخدمة  اإلنخراط في. و إننا من خالل المراجعة السنوية لمنهجنا واوعاطفي اتنمية الطالب اجتماعيو من ناحية 

 الالزمة تجهيز طالبنا بالمهارات الدوام و كذلك برنامج القيم نسعى إلىالبدء هذا العام بتفعيل األندية الترفيهية بعد المجتمعية و 

 و غرس الصفات الشخصية التي تمكنهم من أن يكونوا أفرادا منتجين في مجتمعاتهم و مواطنين عالميين.

 

ي فاي أصبحت ن خدمة الواكما أسيشارك الطالب بفعاليات و أنشطة متعددة و سيذهبون في العديد من الرحالت التعليمية. 

) http://dbs.edu.kw/و سيتم إعالمكم بالفعاليات و األنشطة من خالل موقع المدرسة الجديد ( متوفرة في كافة مباني المدرسة

  ب طوال العام الدراسي.آو الفيس بوك و كذلك خدمة الواتس 

  

  الخاصة باإللتزام ببناء و توفير بيئة إيجابية و آمنة لطالبنا.يستمر جميع العاملين بقسم االحتياجات 
  

يحتوي هذا موجود على الموقع اإللكتروني للمدرسة.  2017/2018يرجى العلم بأن دليل ولي األمر و الطالب للعام الدراسي 

  الدليل على معلومات مهمة عن برنامجنا و ننصحكم بقراءته بتأني.

  

أود التأكيد بأنكم ستحظون بالدعم الكامل و التعاون مني و من  كماو أتمنى لكم عاما دراسيا ناجحا. الفرصة  هذه أود أن أنتهز

  هناك ما يقلقكم أو لديكم أي استفسار يرجى عدم التردد باالتصال أو زيارة مكتبي.  في حال كانو فريقي. 

  

  

_____________________  

  جون وينجارد          
 الخاصة مديرة قسم االحتياجات


