
  
 

To : BIS Parents 

From: Admissions Department  

Date : 9 / 1 / 2022  

Re. : Registration of BIS Students’ Siblings and Children of Staff for the 2022-2023 

School Year 
 

 

In view of launching the registration period of BIS Priority applicants for 2022-2023, we invite 

parents (current parents and staff) interested in enrolling new students to BIS to click on the 

following link to complete and submit their online admissions application form and attach the 

required documents no later than Thursday, 27 January 2022: 

 

BIS Admissions Form 

 

Please note that late applications with priority may only be accepted on a waiting list basis. 

Once your form is submitted and validated, the link to book your interview/evaluation date for 

your children, in addition to the payment link will be emailed to you.   

 

Important Notices: 

 

* The above link is only for collecting admissions interest from BIS priority applicants (siblings 

of current BIS students and staff children).  Non-priority applicants will not be able to apply 

to BIS until Tuesday, 1 February 2022, only depending on space availability.   
 

*  Due to full capacity in some classes, applications for particular grades will only be accepted 

on a waiting list basis.  

 

Age of Acceptance 

 

The age of acceptance for the SY 2022-2023 according to BIS’s admissions policy is as follows: 
 

- Children born between 16/3/2018 until 15/3/2019 are qualified for KG1 entry    

- Children born between 16/3/2017 until 15/3/2018 are qualified for KG2 entry    

- Children born between 16/3/2016 until 15/3/2017 are qualified for Grade 1 entry and so on 

and so forth for the rest of the grade levels. 

https://www.bis.edu.kw/admissions-application-form.php
https://www.bis.edu.kw/admissions-age-categories.php


 

 

 

Tuition Fees 
 

Tuition fees for the SY 2022-2023 are subject to change by school administration based on the 

Public Administration for Private Education’s approval. You may visit the BIS website for 

updates. 

 

For inquiries or assistance, please contact the BIS Admissions Office at 22052800/11. You can 

also visit our website pages for more information:  

 

Admissions Guidelines 

 

Application Process 

 

Admissions Guide 

 

The Frequently Asked Questions 

 

The virtual campus tour 

 

 

 

Best regards,  

 
 

 

Manal Al-Shakhsheer 
 

Admissions Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.bis.edu.kw/admissions-tuition-fees-new.php?id=3
https://www.bis.edu.kw/admissions-admissions-policy.php
https://www.bis.edu.kw/admissions-application-process.php
https://www.bis.edu.kw/admissions-guide/
https://www.bis.edu.kw/admissions_faqs.php
https://www.bis.edu.kw/newpage.php?id=38


 
 
 
 السادة أولياء األمور  : ــىــــــــإلــ
 إدارة القبول والتسجيل  :  نــــــــمــــ
 2022 يناير 9 : خــــتاريــال

 العاملين فيتسجيل الطلبة المستجدين من أخوة وأخوات طلبة البيان، وأبناء  : الموضـوع

 3202-2202المدرسة للعام الدراسي القادم 
 

 

أولياء  ، نحث2023-2022للعام الدراسي القادم من ذوي األولوية المستجدين للطلبة فترة التسجيل  لبدءنظراً 

على المبادرة مدرسة البيان  في المستجدينأبنائهم تسجيل الحاليين والعاملين في المدرسة الراغبين بطلبة الأمور 

 وإرسالها الستكمال وإرفاق المستندات المطلوبة ، وذلك من خالل زيارة الرابط التاليتسجيلالبإجراءات  فورا

  :2022يناير  27الموافق  الخميسفي موعد أقصاه يوم 

 

 استمارة القبول والتسجيل

 

  علماً بأنه سيتم وضع الطلبات المتأخرة لذوي األولوية على قائمة االنتظار.

إلى لالستمارة أعاله، سيتم التحقق من صحتها وإرسال رابط حجز موعد المقابلة/التقييم، إضافة  بمجرد إرسالكم

 رابط الدفع إليكم عبر بريدكم االلكتروني.

 

   مالحظات هامة:
 

الرابط أعاله بمثابة إعالن الرغبة بتسجيل الطلبة المتقدمين من ذوي األولوية فقط )أخوة/أخوات طلبة  يعد   •

ية( موظفي المدرسة(. لن يفتح باب التسجيل لباقي المستجدين )ممن ليس لديهم أولوأبناء الخريجين والبيان و

   وذلك حسب توفر المقاعد فقط.، 2022فبراير  1الموافق  الثالثاءيوم حتى 

نظرا لمحدودية األماكن في بعض الفصول، سيتم قبول استمارات القبول لبعض الصفوف فقط على قائمة  •

 االنتظار. 

 

 الفئات العمرية: 

 

 :  الدولية، تبعاً لسياسة مدرسة البيان 2023-2022للعام الدراسي  للقبولفيما يلي سلم األعمار المناسبة 
 

  وضة األولىالرمؤهلون لدخول صف  15/3/9201حتى  16/3/8201ما بين  المولودوناألطفال  -

  الروضة الثانيةدخول صف مؤهلون ل 15/3/8201حتى  16/3/7201 ما بين األطفال المولودون -

 األول االبتدائيمؤهلون لدخول الصف  15/3/7201حتى  16/3/6201 ما بين األطفال المولودون -

 وهكذا بالنسبة لبقية الصفوف. 

 

 

https://www.bis.edu.kw/admissions-application-form.php
https://www.bis.edu.kw/admissions-application-form.php
https://www.bis.edu.kw/admissions-application-form.php
https://www.bis.edu.kw/admissions-age-categories.php
https://www.bis.edu.kw/admissions-age-categories.php


 

 

 الرسوم الدراسية:

 

ً لموافقة  2023-2022الدراسي القادم  للعامالرسوم الدراسية  خاضعه للتغيير من قبل إدارة المدرسة تبعا

 لكتروني ألي مستجدات. إلاإلدارة العامة للتعليم الخاص. يمكنكم زيارة موقع المدرسة ا

 

 .22052800 11 /يرجى التواصل مع مكتب القبول والتسجيل على الهواتف التالية:  المساعدةلالستفسار أو 

 يمكنكم زيارة الصفحات التالية على موقعنا اإللكتروني لمزيد من المعلومات:  كما

 

 سياسات القبول

 

 إجراءات التسجيل

 

 كتيب القبول والتسجيل

 

 األسئلة الشائعة

 

 جولة افتراضية في المبنى

 

 

، مع تحيات  

 

 

رمنال الشخشي  
 

 مديرة القبول والتسجيل

  
  

 
 

 
 

 

https://www.bis.edu.kw/admissions-tuition-fees-new.php?id=3
https://www.bis.edu.kw/admissions-tuition-fees-new.php?id=3
https://www.bis.edu.kw/admissions-admissions-policy.php
https://www.bis.edu.kw/admissions-application-process.php
https://www.bis.edu.kw/admissions-guide/
https://www.bis.edu.kw/admissions_faqs.php
https://www.bis.edu.kw/newpage.php?id=38

