رؤية املدرسة
تكرس مدرسة أكادميية احلضارات
العاملية قصارى جهدها لبناء جيل يعمل
 فخور بثقافته،جاهدا للتفوق أكادمييا
.ومعتقداته ومنفتح على العالم اآلخر
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رسالة املدرسة
مدرسة أكادميية احلضارات العاملية
توفر أساس أكادميي وفق أطر هويتنا
 والتي متكن أبنائنا الطلبة،وأصالة أمتنا
من الشعور بقيمة ثقافتهم وحضارتهم
والتعرف على احلضارات األخرى ليستمر
.العلم مدى احلياة

فلسفة املدرسة
مدرسة أكادميية احلضارات العاملية ذات
 تساعد الطلبة على،نظام أمريكي متميز
تطوير وإتقان اللغة االجنليزية والعربية
معا وإعدادهم لبرنامج الدراسات
 كما نؤمن بضرورة توفير،اجلامعية
املهارات الالزمة ليصبحوا أفرادا ذو
.عقلية منفتحة بناءة للمستقبل

Universal Civilizations Academy School
is dedicated to building generations
of students who strive to excel
academically, are proud of their culture
and beliefs, and are open-minded to
the world.

SCHOOL MISSION

مدرسة
أكاديمية
الحضارات
العالمية

UNIVERSAL
CIVILIZATIONS
ACADEMY
SCHOOL

قسم االحتياجات
اخلاصة

SPECIAL NEEDS
DEPARTMENT

 خلف مجمع النقرة الشمالي-  شارع قتيبة-  النقرة- حولي
www.uca.edu.kw - 22630394-2/22639681 :هاتف
www.uca.edu.jo )فرعي األردن (نظام بريطاني ونظام أمريكي
معهد إدارة للخدمات الطالبية واالستشارات التربوية واالجتماعية
52227766 - 22458474 - 22458698 : هاتف-  شرق- الكويت

The mission of Universal Civilizations
Academy School is to provide
foundation in academics according
to the framework of our identity and
the authenticity of our Nation, which
will enable our students to value their
culture and that of others and become
life-long learners.

SCHOOL PHILOSOPHY
Universal Civilizations Academy School
is an educational institute which follows
a distinguished American system. We
help students develop and become
proficient in English and Arabic. We
aim to prepare our students for higher
education, but we also believe that we
must give them the skills necessary to
become open-minded individuals who
will build our future.

Hawally - Al Nuqra - Qutaiba St. - Behind of North Nuqra Complex
Tel: 22639681/2-22630394 - 94960662 - www.uca.edu.kw
Jordan two Branches (American system and British system) - www.uca.edu.jo
IDARA Institute for Student Services, Educational and Social Consultation
Kuwait Sharq - Tel: 22458698 - 22458474 - 52227766

We will be accepting children with a certificate from the
Higher Council or been tested by licensed psychologist for:
• Learning Disabilities
• Slow Learners
• Mild/Moderate Pervasive Developmental Disorder
• Mental Retardation (Mild/Moderate)
• Down Syndrome

بالعقـيـدة نتـوحد وبالعلم نبني الغد
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In addition, your children must be toilet trained and free of aggressive behaviors. This is
in order to promote the best success to each student and the most amenable classroom
environment.
Our teachers are representing a wide variety of cultures and experiences. All our
teachers are approved by the Ministry of Education of Kuwait. They are eager and
willing to be in the classroom with their students!
Our Curriculum for Special Needs is American Based. However, the curriculum will
be adapted per individual student’s Individualized Education Plan. This is in order
to promote the best success to each student and tailor the class to their needs. In
addition, we will provide:
• A classroom of eight students, with one instructor and one assistant per
classroom.
• A computer in each classroom.
• Specialist lessons such Arabic, Art, PE, and Islamic, Quran and Hadeeth.
We will be offering services with the following specialists, at our educational facility:
• Speech Language Pathologists.
• Psychologist.
• Counseling.
• Reading specialist.
• Behavioral modification specialist.
• Physiotherapist.
We have access to the most recent and updated teaching materials available in Kuwait.
Our teachers are experienced, and trained in using these materials and implementing
them in the classroom.
Our building site is new, well organized and spacious. The classrooms are will lit,
open and inviting. This includes a well stocked Library, with materials for teachers and
students alike.
Universal Civilizations Academy School is gratified to bring you the top tier of services
to Special Needs children in Kuwait. We as the Administration are confident that our
students will reflect our deep commitment to education, to lifelong learning and to the
enjoyment of childhood. We also seek cooperation with The IDARA Centre to provide
academic services specialized for these students.
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نحن نستقبل األطفال الذين لديهم شهادات من املجلس األعلى
:أو الذين مت اختبارهم من قبل أطباء نفسيني مرخصني للحاالت التالية
•صعوبات تعلم
•بطئ تعلم
)•اضطرابات طيف التوحد (خفيف إلى متوسط
)•اإلعاقات الذهنية (خفيف إلى متوسط
•متالزمة الداون

 وال يتسموا إطالقا،ابنتكم أن يكونوا مدربني على استخدام دورة املياه/ يجب على أبنكم،إضافة إلى ذلك
. هذا من أجل تقدمي أفضل النتائج ألبنائكم وإدخالهم الصفوف املناسبة لهم.بالتصرفات العنيفة
 جميع مدرسينا مؤهلني ولديهم.إن مدرسينا ميثلون تشكيله واسعة من مختلف الثقافات و اخلبرات
 فهم متشوقني ومتحمسني ليكونوا مع الفصول،موافقات من قبل وزارة التربية والتعليم في الكويت
.مع أبنائكم
 ومعدله طبقا ملواصفات الطالب الفردية،مناهجنا لذوي االحتياجات اخلاصة حتمل الطابع األمريكي
، وذلك لتتالءم مع احتياجاتهم و لضمان النجاح لكل طالب.ووفق خطه فردية لكل طالب على حده
:باإلضافة لذلك نحن نوفر
 طالب ومدرس ومساعد مدرس8 •صف مكون من
•جهاز كمبيوتر في كل فصل
/ اإلسالميات/ التربية البدنية/ الفن/•دروس من قبل اختصاصيني في العربي
.احلديث والقرآن
:وسنوفر أيضا خدمات مع االختصاصيني التاليني في مرافقنا التعليمية
)•أخصائي نطق (تخاطب
•أخصائي نفسي
•استشاري
•أخصائي في القراءة
•أخصائي تعديل سلوك
•أخصائي عالج طبيعي
 معلمينا لديهم اخلبرة ومدربون جيدا،لدينا أحدث املعدات املتطورة املتوفرة في دولة الكويت
.الستخدام هذه األدوات وكيفية التعامل معها وتوظيفها بشكل صحيح داخل الفصول
 ومتوفر فيها مكتبة مهيأة وممتلئة، الفصول مضاءة جيدا ورحبة،مبنى املدرسة حديث ومرتب وفسيح
.بجميع األدوات الالزمة للمعلمني والطالب سويا
مدرسة األكادميية العربية األمريكية ثنائية اللغة يسعدها أن تقدم أفضل اخلدمات للطلبة من ذوي
 ونحن إدارة األكادميية العربية األمريكية ثنائية اللغة واثقون متام.االحتياجات اخلاصة في الكويت
 وكما أننا. من اجل تعليم مستمر وطفولة ممتعة،الثقة بأن طالبنا سيعكسون التزامنا العميق بالتعليم
.نسعى للتعاون مع مركز إدارة لتقدمي خدمات أكادميية متخصصة لهؤالء الطلبة

