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السادة أولياء األمور األعزاء ،
أود أن أتقدم إليكم جميعا بالشكر على دعمكم المتواصل لنا خالل العام الدراسي الحالي .
أعلم أن الكثيرين منكم كانوا يريدون عودة األنشطة المدرسية خالل العام الدراسي الحالي  ،ولكن نظرا لإلجراءات
االحترازية كان ذلك مستحيال خالل هذا العام الدراسي .
يسرني أن أعلن لكم عودة األنشطة المدرسية التي اعتدنا تقديمها من قبل وذلك بداية من العام الدراسي المقبل ،2023/2022
الذي سيكون عاما رائعا مع اقتراحاتكم  ،فكما تعلمون لدينا صندوق اقتراحات في صالة االستقبال الخاصة بالمدرسة  ،كما
أن لدينا أيضا البريد اإللكتروني  suggestions@knes.edu.kwإلرسال أي تعليق لديكم للمدرسة .
أود أن أشكر أولياء األمور الذين شاركوا في استطالع الرأي الذي قامت به المدرسة مؤخرا علما أنني قد قرأت كل
تعليقاتكم .
ستبدأ جميع األنشطة المدرسية للعام الدراسي المقبل  2023/2022مثل  :حصص التقوية بعد المدرسة للمرحلة االبتدائية
والثانوية  ،والرعاية باألطفال بعد المدرسة لمرحلة الحضانة ورياض األطفال  ،وستكون السباحة جز ًءا من حصص التربية
البدنية مرة أخرى  ،كما سيعود نشاط السباحة بعد المدرسة  .وستعود الرحالت المدرسية الميدانية لجميع المراحل الدراسية
خالل العام الدراسي  ،ونرجو منكم إبالغنا إذا ما كان يسمح مكان عملكم بتنظيم رحالت مدرسية تعليمية إليه  ،وستقدم
المدرسة خدمة الحافالت المدرسية اعتبارا من العام الدراسي المقبل . 2023/2022
إنني على علم أن الكثيرين منكم قد طلبوا أن تقوم المدرسة بإرسال الرسائل اإللكترونية مباشرة إلى أولياء أمور الطالب،
وإنني أؤكد لكم أن المدرسة ترغب في التواصل مباشرة مع أولياء األمور ،وعلى ذلك فإننا بحاجة إلى تزويدنا بالعناوين
الصحيحة للبريد اإللكتروني الخاص بكم  ،وستقوم المدرسة بإنشاء نموذجا عبر اإلنترنت في بداية العام إلرسال المعلومات
الخاصة بكم كأولياء أمور حتى نتمكن من التواصل مباشرة معكم جميعا .
ولدينا أيضا بوابة أولياء األموراإللكترونية  ،ولكنها تحتاج إلى العناوين الشخصية للبريد اإللكتروني الخاص بكم  ،وليست
عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بأبنائكم  ،وال عناوين بريدهم اإللكتروني الخاص بالمدرسة .
سنكون في العام المقبل أكثر حزما فيما يتعلق بالزي المدرسي  ،واألحذية ،والجوارب  ،وربطة العنق  ،وتصفيف الشعر
 ...إلخ
كما سنكون حازمين للغاية فيما يتعلق بسلوك الطالب  ،والتنمر  ،وسوء استخدام وسائل التواصل االجتماعي  ،ونرجو
دعمكم المستمر لتعليم أبنائكم أن يكونوا مهذبين دائما .
سنقوم بتطبيق البرنامج الوطني للسالمة في المملكة المتحدة عبراإلنترنت  ،وبرنامج رفاهية الطالب لضمان سالمة ورفاهية
أبنائنا .
أتمنى لكم جميعا عطلة صيف رائعة  ،ونراكم جميعا في سبتمبر . 2022
مع أطيب التحيات .
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