
Membership Drive
January 2021

 Organizing events, sponsoring school events and awards for students. This year, more than any other 

 year, we need to work together to find safe ways to help our students feel connected and engaged. 

Raising funds to supplement the school.

Kuwait National Day Celebration

BIS PTA Logo challenge 

BIS PTA English Reading challenge      

Winter Spirit Box

Dear BIS Parents,

Happy new year and may 2021 bring happiness and peace to all your family.

BIS PTA wants to work closely with you to make sure your child has the best educational experience

possible. We believe the best way to accomplish our goals is to get parents involved with their child at

home and at school. When this happens grades are higher, test scores rise, and your child’s self-esteem

will grow. 

There’s a simple way to help make these outcomes a reality for your child: Become a PTA Member and Join

PTA! Our annual membership drive is open for parents to sign up and an email will be sent to you as soon

as you decide to join us. Your membership dues will help support all our great work and push our children

toward a better future. 

BIS PTA Goals:

BIS PTA Accomplishments so far:

Al-Bayan International School
Parent Teacher Association
 

            @bispta                        bispta@bis.edu.kw

 

Empowering children to impact their community with strong character, 
leadership, and compassionate behavior.



Voice your concerns to issues that affect your child at home, school, and in the community.

Stay informed and connected with the school.

Be involved and aware of decisions made at the school.

Gain a broader perspective of how you can play a supportive role in your child’s educational life.

Receive access to PTA events, activities and varying benefits for all your children registered to BIS.

BIS PTA membership drive is open and optional to all BIS families.

BIS PTA membership fees are not related to school funds/fees.

The amount of the membership drive is 10 KD per child for the whole year. 

Families with more than three children will only pay 30 KD.

The membership drive  is always open for registration and families can join anytime during the

academic school year.

The membership is completely separate from any obligation to volunteer or to make commitments

(but we hope you do!).

 If you are interested kindly send us an email with your name and how many kids you have at BIS. 

An email will be sent to you to further explain how to pay your membership to BIS PTA.

When you become a PTA member you will be able to:

BIS PTA Membership Drive:

          BIS PTA email: bispta@bis.edu.kw 

 Thank you for the support.

Sincerely, 

BIS PTA

Sarah Al-Saleh                 Shenna Behbehani                            Mounera AL-Houti                     Suha Nssif 
BIS PTA President           BIS PTA Vice-President                    BIS PTA Treasurer                      BIS PTA Secretary
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مجلس أولياء األمور و المعلمين

لمدرسة البيان الدولية

يناير 2021

 
دعم و تمكين األطفال من التأثير عىل مجتمعهم بشخصية قوية وقيادية وسلوك رحيم. 

تنظيم ورعاية الفعاليات المدرسية والجوائز للطالب. نحتاج هذا العام أكثر من أي وقت مضى إىل العمل مًعا إليجاد

طرق آمنة لمساعدة طالبنا عىل التواصل والمشاركة.

جمع األموال لدعم المدرسة.

احتفال العيد الوطني للكويت·

تحدي شعار مجلس أولياء األمور والمعلمين·

تحدي مجلس أولياء األمور والمعلمين للقراءة باللغة االنجليزية ·

صندوق الشتاء للتالميذ.

 

أولياء األمور األعزاء،

 

 نتمنى أن يكون عام 2021 عاماً مليئاً بالسعادة والسالم لجميع أفراد عائلتكم.

 

 نحن كمجلس أولياء األمور والمعلمين لمدرسة البيان الدولية نريد العمل معكم عن كثب للتأكد من حصول أطفالكم

عىل أفضل تجربة تعليمية ممكنة. حيث نعتقد أن أفضل طريقة لتحقيق هدفنا هي مشاركة أولياء األمور مع أطفالهم

في المنزل والمدرسة وذلك ليحققوا درجات أعىل، ونتائج أفضل في االختبارات، وبالتالي سيزداد تقدير اطفالكم

ألنفسهم. 

 

هناك طريقة بسيطة للمساعدة في جعل هذه النتائج حقيقة لطفلك: كن عضًوا وانضم إىل مجلس أولياء األمور

والمعلمين! تم تفعيل عضوية مجلس أولياء األمور والمعلمين، وسيتم إرسال بريد إلكتروني إليك بمجرد أن تقرر

االنضمام إلينا. ستساعد رسوم عضويتك في دعم عملنا الفعال.

 

أهداف مجلس أولياء األمور والمعلمين: 

 

إنجازات مجلس أولياء األمور والمعلمين حتى اآلن:

 
 



التعبير عن مخاوفك للمسائل التي تؤثر عىل طفلك في المنزل والمدرسة والمجتمع.

 اكتساب منظور أوسع حول كيفية لعب دور داعم في الحياة التعليمية لطفلك.

المشاركة في جميع االجتماعات العامة لمجلس أولياء األمور والمعلمين.

إمكانية الوصول إىل فعاليات وأنشطة مجلس أولياء األمور والمعلمين ومزايا مختلفة لجميع  أطفالك المسجلين

في مدرسة البيان الدولية.

العضوية في مجلس أولياء األمور والمعلمين مفتوحة واختيارية لجميع عائالت مدرسة البيان الدولية.

 العضوية في مجلس أولياء األمور والمعلمين غير مرتبطة برسوم مدرسة البيان الدولية.

تكلفة العضوية هي 10 د.ك لكل طفل عىل مدار العام الدراسي.

العائالت التي لديها أكثر من ثالثة أطفال بإمكانهم دفع 30 د.ك فقط.

حملة العضوية ال تنتهي أبًدا ويمكن للعائالت االنضمام في أيوقت خالل العام الدراسي.

العضوية مختلفة تماًما عن التطوع أو تقديم أي التزام.

إذا كنت مهتًما، فيرجى إرسال اسمك وعدد أطفالك في مدرسة البيان الدولية، وسيتم إرسال بريد إلكتروني إليك

لتوضيح كيفية دفع عضويتك إىل مجلس أولياء األمور والمعلمين لمدرسة البيان الدولية.

 

 

عندما تصبح عضًوا في مجلس أولياء األمور والمعلمين، ستتمكن من:

 

 العضوية في مجلس أولياء األمور والمعلمين:

   bispta@bis.edu.kw  البريد اإللكتروني لمجلس أولياء األمور والمعلمين لمدرسة البيان الدولية       

 

نشكركم عىل دعمكم المتواصل.

 

مع تحيات،

 

أعضاء مجلس أولياء األمور والمعلمين 

 

سارة الصالح/رئيس مجلس أولياء األمور والمعلمين
شينا بهبهاني /نائب رئيس مجلس أولياء األمور والمعلمين 

منيرة الحوطي /أمين صندوق مجلس أولياء األمور والمعلمين 
سهى ناصف /سكرتير مجلس أولياء األمور والمعلمين

 
دعم و تمكين األطفال من التأثير عىل مجتمعهم بشخصية قوية وقيادية وسلوك رحيم. 
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