Core Beliefs
We believe in:
1. Individual
Accountability
2. Having a
positive belief in
people
3. Developing
critical thinking
Upcoming Events
November 1
Quarter 1 Ends
November 5
Progress Reports
Go Home
November 6 / 8
Parent Conference
Meeting
Book Fair
November 8
International Day
November 5
Progress Reports
Go Home
November 22
Prophet’s Birthday
November 28
Course Selection
Parent Workshop
November 29
Self-Regulation
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Bringing Talent to Life
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Secondary School
The Mission Statement:
At CBS we promote a respectful, safe and supportive environment,
encouraging high expectations and academic success.
Dear Parents,
We have seen another month go by, and wonderful things continue to
happen at CBS. We are implementing our “House System” with 4 colours;
Aqua, Green, Orange, and Purple are all improving their attendance and
cooperating in a friendly competition to improve student achievement at the
school. Our newly formed Student Council has been active in working with
the School Administration to look at ways to improve and celebrate being a
CBS student. Our students are enjoying their CBS experience and are taking advantage of all of the wonderful things that are occurring.
We are continuing our Growth Mindset with the belief that all students can
achieve. Students need to put forth a solid effort to continue to learn and
grow. We would like to see students take advantage of the After School
Intervention Program named Counting On You. This Program is now in its
2nd year and has been created to support our students in their learning and
provides valuable time to work on student success. Students should arrive
for the learning after school at 2:45 pm and stay until 3:15 pm. Sunday,
Monday, and Tuesday during
the 2nd, 3rd, and 4th weeks of
the month. This will support
their achievement and strengthen their understanding in subject areas to better prepare students for the future. CBS will
continue to promote English
literacy across the high
school. Please continue to support the student attendance on
time. This habit is a valuable
predictor of future academic
success. Being on time and
ready to learn each and everyday has proven to predict future
student success, the school
start time is 7:30 am.

Sincerely,
Mr. Paul Barwinski
Secondary School Principal

Social Skills and Manners are an important part of creating and maintaining a positive school culture. Here at CBS we promote a respectful, safe and
supportive environment. We are always supporting students in their
ability to interact with each other. Having a positive belief in people is a
critical belief in order to grow and mature oneself. As we work with the
students we use our Mission Statement and beliefs to correct
inappropriate behaviour and have students learn from their mistakes.
Students that say bad words to each other and or push each other are
struggling with their social skills and manners. Learning from each social
interaction will support the students to be the best version of themselves.

Alnowair
Boomerang
CBS’s partnership with Alnowair continued with the development of Alnowair’s new
Boomerang Program. Boomerang is an anti-bullying outreach program
designed to help students of Kuwait overcome bullying and create a
positive environment for learning in our schools. On Thursday, October
18 four of our secondary students participated in a play under the
direction of the Boomerang program, showing our students how they
can overcome bullying in their daily lives and promote positive
relationships amongst their peers. Their performance was well received
by both students and special guests alike. We would like to thank the
staff of Alnowair for working so diligently with our students to promote
positive relationship building throughout our school

CBS sports team activities this year is in full swing with students
actively participating in a range of sporting events such as soccer, volleyball, and basketball.

First, our high school basketball team had a fantastic showing at
the ISSFK tournament competing against local schools in the
area. The team was led by stellar performance by Ali and Moath
in Grade 12, leading their team to a strong third place finish.
Similarly, our high and middle school boys volleyball teams also had a strong showing at the ISSFK
volleyball tournament. In CBS’s first entry into the long famed tournament, both teams were able to
achieve a third place finish led by the exceptional performances of Fahad Khalid (G9), Salman
(G9), and Zaid (G6). Their high energy play led to exceptional results for CBS’s first run in a volleyball tournament.
We are very proud of our student athletes and wish them continued success in representing CBS
athletics. Well done team.

هذا الشهر بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة
الفعاليات القادمة

إدخال الموهبة في الحياة

2102  اكتوبر- 2 العدد
المرحلة الثانوية
Introducing CBS Student Council Representatives:
I am Abdullah Fahad Al Khuranij. I feel happy and privileged to be this year’s
Head Boy of CBS for the 2018-2019 school year. I would like to thank all my
peers for voting for me for this prestigious position. I will try to represent CBS
with dignity and honor in all that I do as the Head Boy of student council.
My name is Mena Soliman, I came to CBS a year ago in grade 11. I really
liked this school and I wanted to run for Head Girl. I wanted to gain more
leadership opportunities and to challenge myself to do something outside of
my comfort zone. I aim to encourage students to do more and to step outside
of their comfort zones. I also aim to spread the message of anti-bullying, and
to try my best to stop bullying at CBS. In addition, I also want to involve more
charity related events at CBS because I believe that when fun events are
joined with charity, students are motivated to help others. Therefore, I believe
that CBS is an amazing place to learn and improve. I hope to influence this
school in a positive way and to my best to be a leader and a friend to all CBS
students.
I am Naser Eid Al-Rashidi. I have been in this school for many years, and
this year I am privileged to be part of the student council. I am so happy to
get this opportunity. I believe this will benefit everyone and you will not regret
making me a part of student council . I will assist wherever I can to benefit
the Canadian Bilingual School and I will ensure to reach my full protentional
by joining the council .
My name is Jawa and I am in grade 11 and I have been chosen as the Assistant Head Girl. My goal through being the Assistant Head Girl is to help the
Head Girl through everything because this will lead me for having leadership
experience for next year and to make the right decisions by learning from the
head girl. I think this role is suitable for me because I am a very responsible
person and I’m willing to give help for people not just the assistant head girl
but also students and to the school. I can also come up with very creative
ideas that can fascinate everyone and encourage students. I enjoy being a
part of student council because it is an important role in school and student
council could represent the school.

،مع خالص تحياتي

 بول بارونسكي/ السيد
ناظر المرحلة الثانوية

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
جلب الموهبة للحياة

العدد  — 2نوفمبر 2112

المرحلة الثانوية
رسالة المدرسة:
في المدرسة الكندية ثنائية اللغة نقوم بتوفير بيئة محترمة وآمنة وداعمة ،تقوم بالعمل على التشجيع لتحقيق
أسمى التوقعات والنجاح األكاديمي.
أولياء األمور األعزاء،
لقد مر شهر آخر وال زلنا نشهد العديد من النجاحات الرائعة في المدرسة الكندية ثنائية اللغة.لقد قمنا بوضع
نظام منزلي يتكون من أربعة ألون :األكوا  ،األخضر ،البرتقالي ،واألرجواني .يقوم كال منهم بتحسين
حضورهم وتعاونهم من خالل منافسة ودية من أجل تحسين مستوى الطالب بالمدرسة.
وقد شارك مجلس الطلبة الذى تم تشكيلة مؤخرا ،بالتعاون مع إدارة المدرسة فى تطوير وتفعيل
دور الطالب في المدرسة الكندية ثنائية اللغة .حيث يتمتع طالبنا بتجربتهم في المدرسة الكندية
ثنائية اللغة ويستفيدون فعليا من اإلنجازات التي تحدث في الوقت الحالي.
نستمر في عملية بناء العقل ونحن نؤمن بأن جميع طالبنا قادرين على تحقيق النجاح .يحتاج
الطالب إلى بذل المزيد من الجهد لمواصلة التعلم والتطور .نود أن نرى أثر االستفادة على
الطالب في مرحلة ما بعد المدرسة من خالل برنامج يسمى "هذا يتوقف عليك" .وتعتبر هذه السنه الثانية لهذا
البرنامج وقد صُمم هذا البرنامج بهدف دعم طالبنا في العملية التعليمية وتوفير الوقت الالزم لتحقيق النجاح
األكاديمي .يحرص الطالب على الحضور إلى المدرسة
بعد انتهاء اليوم الدراسي في تمام الساعة
 2::5عصرا حتى  5:15عصرا األحد،
االثنين ،والثالثاء  ،في األسبوع الثاني والثالث
والرابع في الشهر،وهذا يساهم بدوره في رفع
المستوى التعليمي وتعزيز طاقاتهم الذهنية
وإعدادهم للمستقبل بصورة أفضل .وستواصل
المدرسة الكندية ثنائية اللغة مجهودها
لتحفيزوتشجيع معرفة قراءة وكتابة اللغة
اإلنجليزية خالل مرحلة التعليم الثانوي .نرجو
منكم تشجيع الطالب باالستمرار على
الحضور في الوقت المحدد .حيث يعتبر هذا
مؤشراً للنجاح األكاديمي في المستقبل .يعتبر
االنضباط في مواعيد الحضور واالستعداد
للتعلم من أهم المؤشرات للتنبؤ بنجاح الطالب
مستقبالً ،الوقت المحدد لبدء اليوم الدراسي هو
 0:57صباحا.

القيم األساسية
نؤمن بـ:
 .1المسئولية الفردية
 .2الفكر اإليجابي تجاه
األفراد
 .3تطوير التفكير الناقد

الفعاليات القادمة
 1نوفمبر
نهاية الربع األول
اليوم العالمي

 5نوفمبر
إرسال التقارير المرحلية إلى
المنازل

 6 / 8نوفمبر
اجتماع أولياء األمور

 8نوفمبر
اليوم الدولي
 5نوفمبر
إرسال التقارير المرحلية إلى
المنازل

 22نوفمبر
المولد النبوي الشريف

 28نوفمبر
اختيار المقرر
ورشة عمل أولياء األمور

 29نوفمبر
االنضباط الذاتي
مع خالص الشكر،
السيد  /بول باروينسكي
مدير المرحلة الثانوية

المهارات االجتماعية واآلداب هي جزء مهم في َخلق والحفاظ على ثقافة المدرسة.
هنا في المدرسة الكندية ثنائية اللغة نشجع االحترام  ،بيئة آمنة وداعمة ،نحن دائما ً نشجع
الطلبه علي القدرة علي التفاعل مع بعضهم لبعض .
وجود إيمان إيجابي بالناس هو اعتقاد منهجي من أجل النمو والنضج الذاتي .بينما نعمل
مع الطالب  ،نستخدم بيان المهمة والمعتقدات لتصحيح السلوك غير الالئق
يتعلم الطالب من أخطائهم .الطالب الذين يقولون كلمات سيئة لبعضهم البعض أو يدفع
بعضهم البعض يواجهون مشاكل لمهاراتهم االجتماعية وطرقهم .سوف يساعد التعلم من
كل تفاعل اجتماعي الطالب علي أن يكون أفضل إصدار ألنفسهم.

النوير
واصلت المدرسة الكندية ثنائية اللغه عالقتها بمؤسسة النوير في برنامج اإلنتقام او العنف المرتد  ،وهو برنامج توعية ضد
التسلط مصمم لمساعدة طالب الكويت على التغلب على التنمر وخلق بيئة إيجابية للتعلم في مدارسنا .يوم الخميس 18 ،
أكتوبر شارك أربعة من طالب الثانوية لدينا في مسرحية تحت اتجاه برنامج اإلنتقام ،
إلظهار طالبنا كيف يمكنهم التغلب على التنمر في حياتهم اليومية وتعزيز إيجابية
العالقات بين أقرانهم .تم استقبالهم بشكل جيد من قبل الطالب والضيوف على حد سواء.
على العمل بجد مع طالبنا لتعزيز بناء العالقات نود أن نشكر موظفي مؤسسة النوير
اإليجابية في جميع أنحاء مدرستنا

تقام أنشطة فريق المدرسة الكندية ثنائية اللغه الرياضي هذا العام على قدم وساق مع مشاركة الطالب بنشاط في
مجموعة من األحداث الرياضية مثل كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة.وقد شارك الطالب في مجموعه من
الفاعليات الرياضية
أوالً،قام فريق كره السلة للمدرسة الثانوية بالمشاركة في ISSFKالمنافسة ضد المدارس المحلية في المنطقة
و قدم الفريق أداء ممتاز من قبل علي و معاذ في الصف  ، 12مما أدى بفريقهم إلى المركز الثالث .
وبالمثل  ،كانت فرقنا للكرة الطائرة للبنين في المدارس الثانوية تقدم عرضا قويا في بطولة كرة الطائرة
في البطولة المشهورة  ،تمكن الفريقان من تحقيق المركز الثالث بقيادة العروض في أول مشاركة لـ ISSFK.
أدت أدائهم في مجال الطاقة العالية إلى نتائج  ،(G6).وزيد ) ،(G9وسلمان )(G9االستثنائية لفهد خالد
استثنائية ألول مشاركة لـ
نحن فخورون جدا بالرياضيين الطلبة ونتمنى لهم النجاح المستمر في تمثيل ألعاب القوى  .أحسنتم صنعا .

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
إدخال الموهبة في الحياة

العدد  - 2اكتوبر 2102
المرحلة الثانوية
التعريف بممثلي مجلس الطالب في المدرسة الكندية ثنائية اللغه :

أنا عبد هللا فهد الخرينج .أشعر بالسعادة واالمتنان لكوني رئيسًا لبرنامج المدرسة الكندية ثنائية
اللغه لهذا العام للعام الدراسي  .8102-8102أود أن أشكر جميع زمالئي على التصويت لي
لهذا المنصب الرفيع .سأحاول أن أمثل المدرسة الكندية ثنائية اللغة بكرامة وشرف في كل ما
أقوم به كرئيس مجلس الطلبة.
اسمي منه سليمان  ،لقد جئت إلى المدرسة الكندية ثنائية اللغه منذ عام في الصف الحادي عشر.
أنا حقا أحب هذه المدرسة وأردت الترشح لفرقة الفتاة .كنت أرغب في اكتساب المزيد من
فرص القيادة وتحدي نفسي للقيام بشيء خارج المنطقة الخاصة بي .أهدف إلى تشجيع الطالب
على فعل المزيد والخروج من المناطق الخاصة بهم .أهدف أيضًا إلى نشر رسالة مكافحة
التنمر  ،وإلى بذل قصارى جهدي لوقف التنمر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة .باإلضافة إلى
ألنني أعتقد أنه ذلك  ،أود أيضًا إشراك المزيد من الفعاليات المتعلقة باألعمال الخيرية في شبكة
عندما يتم ربط األحداث المرحة باألعمال الخيرية  ،يكون الطالب متحمسين لمساعدة اآلخرين.
هي مكان رائع للتعلم والتحسين .آمل أن أؤثر على هذه المدرسة بطريقة لذلك  ،أعتقد أن شبكة
CBS.إيجابية وبأفضل ما أستطيع ألكون قائدًا و صديقة لجميع طالب
أنا ناصر عيد الرشيدي .لقد كنت في هذه المدرسة لسنوات عديدة  ،وأنا محظوظ لهذا العام أن
أكون جز ًءا من مجلس الطالب .أنا سعيد للغاية للحصول على هذه الفرصة .أعتقد أن هذا سيفيد
الجميع ولن تندم على جعلني جز ًءا من مجلس الطالب .سوف أساعد في أي مكان يمكنني أن
أفعله في المدرسة الكندية ثنائية اللغة وسأضمن الوصول إلى إمكانياتي كلها عن طريق
االنضمام إلى المجلس.
اسمي جوا وأنا في الصف الحادي عشر وقد تم اختياري كمساعد رئيسة للفتيات .هدفي من
خالل كوني مساعد رئيس الفتاة هو مساعدة الفتاة الرئيسة من خالل كل شيء ألن هذا سيقودني
لتجربة القيادة للسنة المقبلة واتخاذ القرارات الصحيحة من خالل التعلم من فتاة الرئيسة .أعتقد
أن هذا الدور مناسب لي ألنني شخص مسؤول للغاية وأرغب في تقديم المساعدة لألشخاص
وليس فقط مساعد الفتاة الرئيسة ولكن أيضًا الطالب والمدرسة .يمكنني أيضًا أن أتوصل إلى
أفكار مبتكرة للغاية يمكن أن تذهل الجميع وتشجع الطالب .أنا أستمتع بكوني جز ًءا من مجلس
الطالب ألنه دور مهم في المدرسة ويمكن أن يمثل مجلس الطالب المدرسة

مع خالص تحياتي،

السيد  /بول بارونسكي
مدير المرحلة الثانوية

الفعاليات القادمة

