Kuwait 10/9/2019

Dear Parents,
I, Ms. Ahlam Khatab Al Mutawaa, School Director, am pleased to welcome you and take this opportunity to
introduce myself and the school administration, who provide an academic and educational atmosphere for our
students.
I am a Kuwaiti national and have a Bachelor’s degree in Law, a Master’s in Education, Supervision and
Administration, and a Curriculum and School Management Diploma. PHD in Self-Development. I have been the
director of Arab American Bilingual Academy since 1997, when Mr. Mubarak Al Mutawa, Attorney at Law,
established the school for the purpose of merging the Arab Civilization and the English language.
I believe that in order to impart a good education, cooperation between school and home is extremely important.
Therefore, Saturday I am an Educational Consultant, and from Sunday till Thursday I am doing Administrative work
and meeting with students. I receive parents in my office on Wednesday , every week in order to deal with the
educational, psychological and behavioral / progress of my students. These appointments are to be coordinated
with Ms. Neveen, my executive secretary (Ext. 106).
Any financial issues must be discussed with the Accounts Department, and any student’s problems with our
specialists.
I would appreciate your support with the following:
1. At home please make sure your child does their homework.
2. Help your child get organized for school, perhaps the night before.
3. Make sure your child has enough sleep.
4. Breakfast is important if your child is to be an efficient learner.
5. Pack healthy lunch including a drink-the best is milk, or juice, fruit and sandwich. Please no chocolate, or
candy. Also make sure your child brings a snack-fruits are best.
6. Keep toys and the mobile at home. Things brought to school may get broken or lost. Otherwise will be
forfeited to the end of the year.
7. School is not responsible for the loss of books where each student has his/her own safe.
8. Prayer is mandatory in school; please comply with the appropriate dress code for prayer (ablutions and
slippers).
9. Please make arrangements to have your child picked up on time at the end of the school day. Teachers
are available only for 30 minutes after the last bell.
10. In case if there is a family or health problem, inform the nurse and the specialist.
11. Trips and activities are an integral part of promoting confidence and poll among students; students should
participate in all school activities as these are also given participation grades.
12. The students must comply with the school uniform.
13. Student’s Tardiness to the morning assembly affects participation & behavior points.
14. No permission will be given to students before or during the Exams to miss school for any reason.
15. Any student taking tuitions from a school teacher without the administration’s permission will not be
given his/her grades in this subject and we will also inform the Ministry of Education.
16. The quizzes will be scheduled weekly for each subject as follows:
Sunday
Arabic, Social
Studies,
Computer

Monday
English

Tuesday
Islamic, French

Wednesday
Science

Thursday
Math

Behavior:
If there is any inquiry about the students in the following matters, please refer to:
Social Warker: Ms. Sarah (Bachelor in Social Services ) from KG –Gr.8 & Ms. Hanan (Bachelor in
Psychology) from Gr.9 – 12G.
Medical excuse and additional material Ms. Noor Rohy (107)

School Nurses Ms. Fatima – Ms.Katya (105): (Maintenance & Health)

Educational Guide Special Needs Department Ms. Salwa Ghanayem (118):

Registration and transferring:






Ms. Roba for grades KG – 5 extension (121).
Ms. Rana for grades 6,7,& 8 (ext. 115).
Ms. Amal for grades 9,10,11 &12. (ext.102)
Transfer students to and from UCA, and complete the registration procedures please see Ms.
Fatma Herzallah.
Old certificates and replacement please see Ms. Fatma Herzallah and Ms. Maha.(Only on
Saturday).

Account Department Ms. Yasmeen (103) :





The school website is: www.uca.edu.kw, & Jordan branch is: www.uca.edu.jo you can enter the
student program and through it communication between the school, parents, and students. For
the user name and password for your son/daughter, please see Ms. Maha Nimer.
You can contact the school thorough the following email, admin@uca.edu.kw.
Attachments: (School Calendar, Discipline List and School Mission and Vision).
For Bus registration, or any compliant see Mr.Alaa: 55842007.

 Parent meetings are integral to following up on the
development of your child .Please do it a point to attend.
Thank you for your cooperation,
The School Director,
Dr. Ahlam Khatab

التاريخ 9109/9/10 -:
السادة أولياء األمور الكرام،،،

حتيت طيبت وكل عام وأنتم خبري ،،،

ٌسرنً الترحٌب بكم أنا د.أحالم خطاب المطوع مدٌرة المدرسة  .وٌطٌب لً أٌضا التعرٌف بنفسً وبالهٌئة اإلدارٌة القائمة
على توفٌر الجو األكادٌمً والتربوي لطلبتنا.
األستاذة د .أحالم خطاب المطوع كوٌتٌة الجنسٌة ،بكالورٌوس حقوق " ماجستٌر إدارة المعاهد والمدارس والمناهج/امرٌكا"
ودبلوم فً اإلدارة المدرسٌة و دكتوراه فً تنمٌة الذات (إدارة الذات)  ،مؤسسة لألكادٌمٌة العربٌة األمرٌكٌة منذ 3991
عندما قام المحامً مبارك المطوع بتأسٌسها بغرض دمج الحضارة العربٌة والثقافة األجنبٌة كلغة فقط  .ومدٌرة من سنة
3997
وانطالقا من مبدأ أهمٌة التعاون بٌن البٌت والمدرسة أوضح لكم جدول أعمالً الٌومً :السبت استشارات تربوٌة (مواعٌد
فً مكتب خاص ) ،من األحد – للخمٌس أعمال إدارٌة ولقاءات بالطلبة ما عدا األربعاء لقاءات مع األهالً ألغراض تربوٌة
،سلوكٌة ونفسٌة فقط  .وذلك لرفع مستوى أبنائنا الطلبة أكادٌمٌا .وذلك بتنسٌق موعد مسبق مع السٌدة /نٌفٌن سكرتٌرة
السٌدة/أحالم .داخلً ()306
"علما بأن األمور المالٌة من اختصاص المحاسبة فقط ومشاكل الطلبة المعتادة عند األخصائٌٌن "
نحن هنا فً أكادٌمٌتنا نهتم بخلق بٌئة مناسبة مبدعة مشجعة ألبنائكم حتى ٌشعروا باألمان والسعادة وهً فرصه
البنكم/ابنتكم لكً ٌتعلم أكثر وأكثر .ونوفر بٌئة سلٌمة فً ضوء العادات والتقالٌد المتبعة فً دولتنا الحبٌبة لٌسموا أبناءنا
بأخالق حمٌدة.
كما نرجو منكم التعاون معنا فً توفٌر اآلتً-:
ٌ .3جب التأكد من أن ابنكم/ابنتكم ٌقوم بالفروض المنزلٌة ٌومٌا.
 .2مساعدة أبنائكم على الترتٌب واالنتظام كل لٌلة قبل الذهاب للمدرسة.
 .1التأكد منن أن الطفنل ٌأخنذ قسنطا كافٌنا منن الننوم وعندم السنهر حٌنأ أن ذلنك ٌنؤثر سنلبٌا علنى دراسنته خاصنة فنً
ساعات الدراسة األولى.
 .4وجبة اإلفطار مهمة لتحصٌل أداء عالً.
 .5إرفاق وجبة غنذاء صنحٌة منع الطفنل تحتنوى علنى مشنروب (ٌفضنل الحلٌنب أو العصنٌر) وفاكهنة وسندوٌشنات وال
ٌسمح بالشكوالته أو الحلوٌات فالفواكه تكون بدٌل مفٌد.
 .6االحتفناظ باأللعناب والهواتنف فنً البٌنت وال ٌسنمح بهنا داخنل الصنف فهنً عرضنة للكسنر أو الفقندان ،وسنوف ٌننتم
مصادرتها لنهاٌة العام .
 .7المدرسة غٌر مسؤولة عن فقدان الكتب حٌأ أن لكل طالب خزانه خاصة.
 .8صالة الظهر إجبارٌة فً المدرسة ،نرجو التقٌد بالزى المناسب للصالة (ونعال الوضوء).
 .9التقٌد بوقت االنصراف مباشرة بعد دق الجرس حٌأ أن االنتظار فقط  30دقٌقة.
.30فً حال وجود مشاكل عائلٌة أو صحٌة مراجعة األخصائً والممرضة.
 .11اىرحالج واألّشطث جزء ال يتجزأ ٍِ تعزيز اىثقث واالستطالع ىدذ اىطيةدث دال يجدرم حرٍدطُ اىططىد ٍْ دط مَدط ّ دط
تذخو ي احتسطب درجطج أعَطه اىسْث.
 .11اىز اىَذرسي أسطسي ويَْع خال ٔ.
 .11تأخير اىططى عِ اىططبرر واىحصث األوىى يؤثر سيةط عيى درجطج اىحضرر واىسيرك .
 .11يج عذً طي رُ غيطب ألبْطءمٌ بذاعي اىسفر أو سرآ واالىتزاً بقراّيِ اىحضرر واىغيطب خطصث ي ترت ٍط قةدو
أو بعذ االٍتحطّطج .
 .11ي حطه اتفطق وىي األٍر ٍدع اىَعيَديِ بطعطدطء دروص خصرصديث بدذوُ ٍرا قدث اىَذرسدث يحدرً اىططىد ٍدِ ّتيجدث
اىَطدت وير ع ىرمارت اىتربيث تقرير حره رىل.

 .11اإلٍتحطّطج ي اىَذرسث عيى ٍذار األسةرع مطآلتي-:
األثْيِ
األحذ
اىيغث اىعربيث – اإلجتَطعيطج اىيغث اإلّجييزيث
– اىنَةيرتر

األربعطء
اىثالثطء
اىتربيدددددث اإلسدددددالٍيث – اىيغدددددث اىعيرً
اىفرّسيث

اىخَيس
اىريطضيطج

السلوك وااللتزام -:
فً حالة وجود أي تساؤل عن سلوك والتزام الطالب فً األمور التالٌة ٌرجى مراجعة
األخصائٌة االجتماعٌة  -:أ .سارة (بكالورٌوس خدمة اجتماعٌة ) للصفوف من  K-Gr.8وأ.حنان (بكالورٌوس علم نفس)
للصفوف Gr.9 -12G

العذر الطبً والمواد اإلضافٌة السٌدة  /نور داخلً ()307
ممرضات المدرسة السٌدة /فاطمة – والسٌدة /كاتٌا داخلً ()305

المرشد التربوي واألمور الفنٌة وقسم اإلحتٌاجات الخاصة السٌدة /سلوى– والسٌدة /غادة
داخلً ( )338
شؤون الطلبة-:








السٌدة /ربى للصفوف من (KG-5داخلً)323
السٌدة/رنا للصفوف  Gr.6-7واإلحتٌاجات الخاصة (داخلً )335
السٌدة /أمل للصفوف من ( 8-12داخلً)302
نقل الطلبة من وإلى األكادٌمٌة ،وإكمال إجراءات التسجٌل مراجعة السٌدة /فاطمة حرزهللا.
كل ما ٌتعلق بالشهادات القدٌمة وبدل فاقد مراجعة السٌدة /فاطمة حرزهللا والسٌدة مها (السبت فقط) .
الباصات مراجعة السٌد /عالء 55842007

المحاسبة السٌدة ٌ /اسمٌن داخلً ()301
 الموقع اإللكترونً الخاص بالمدرسة  . www.uca.edu.kw :وفرع األردن www.uca.edu.jo
ٌمكنكم الدخول على برنامج طالب والذي من خالله ٌحدأ التواصل بٌن المدرسة وأولٌاء األمور والطلبة  .وللحصول على
اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بابنكم /ابنتكم ٌرجى مراجعة السٌدة/مها العابد.
وٌمكنكم مراسلة المدرسة على البرٌد اإللكترونً admin@uca.edu.kw

 مالحظة -:على ولً األمر الحرص على التزام الطالب بنظام وقوانٌن الزي المدرسً وباقً النظم
ومراجعة الئحة السلوك والعقاب للمدرسة داخل المدرسة أو عبر البرٌد اإللكترونً .
 مرفقات  ( -:التقوٌم السنوي – الئحة النظام المدرسً والعقوبات – صورة من رسالة وأهداف المدرسة) .

 اجتماعات األهالً جزء ال ٌتجزأ من متابعنة مسنتوى الطالنب .لنذا منن الضنروري حضنور اإلجتماعنات
وعدم التخلف.
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

ٍذيرت اىَذرسث
د.أحالً خططب

