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The Mission Statement:
At CBS we promote a respectful, safe and supportive environment,
encouraging high expectations and academic success.
Dear Parents,
It is now December and many wonderful things continue to happen here at
CBS. Our House System of Aqua, Green, Orange, and Purple. The Aqua
Sharks, Green Live Your Dream, Orange Tigers, and Purple Panthers
are all improving their attendance and cooperating in a friendly competition to
improve student achievement at the school. Congratulations to the Purple
House for winning the most recent attendance competition. The Student
Progress Reports have gone home and we are encouraging students to
improve their marks and skills by attending the After School
Intervention Program named Counting On You. This Program has been
supporting 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.
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.
As the weather gets colder make
sure to wear the CBS winter uniform.
Growth Mindset continues to be
practiced here at CBS. We are
seeing student success as students try to bring their best to the
school each day.

Sincerely,
Mr. Paul Barwinski
Secondary School Principal

Social Skills are being developed throughout the year. Students are building skills
necessary to work together and support one another as we
learn together here at CBS. Students are learning about
responsibility, teamwork and building supportive relationships through communication skills.
Student manners support this learning through problem
solving skills and being kind to each other, as we learn here
at CBS.
School and Home communication is an important factor in student
achievement. Parents can use the RenWeb system to see the
achievement levels of their student. We also request that you maintain regular contact with the school either with individual teachers,
the social worker, vice-principal or the principal.
KILAW Visitation
The Grade Twelve class is very busy this time of year preparing for their eventual transition from
high school to university. At this time students are being exposed to many different universities,
trying to find the program that best fits their future plans. At CBS, we have arranged for university visits in an effort to help students in their university selection process. One such university visit saw the Grade Twelve students tour the campus of Kuwait International Law School.
Mr. Adel Al Enezi (Manager of Marketing and Public Relations Department) arranged for our
Grade Twelve Class to tour the KILAW campus on the 20th of November. Mr. Adel Al Enezi provided a guided tour of the all the facilities that KILAW has to offer. Students had the opportunity
to get a taste of what real university life is like by stepping into a university lecture hall. In addition, students walked into a mock court room that is used for university students to practice their
skills as developing law practitioners. Within this chamber, Mr. Adel Al Enezi described to our
students the of university admission and university life at
KILAW. Students enjoyed learning more about university life in
Kuwait. A handful of our students are currently preparing themselves for admission to KILAW. We wish the best of luck to our
students who have their hearts set on being future lawyers.
Mr. Michael
Middle School Boys and Girls Football Team Victory
On Wednesday the 25th of October, the CBS boys and girls
football team participated in the ISSFK (International
Schools Sports Federation in Kuwait) football tournament,
pitting our CBS team against other local schools throughout
Kuwait. The CBS boy and girl teams played extremely well
in their respective tournaments. As a result, both teams
were able to place second in their tournament play. We are
very proud of the effort that our CBS teams have put forth
throughout tournament play. A special thanks to Coach
Nicholeta and Coach Tamas for their hard work and dedication to preparing our students for
competition. Keep up the excellent work Team CBS.
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Stepping Up in the World
Grade Twelve is always a hectic time
for high school students in any
country around the world. Students
are hard at work to prepare themselves for the transition from high
school to university. This is a stressful period, filled with university visits,
exam preparation, and countless hours of research on university programs.
At CBS, our grade twelve students are already engaged in this important
shift from high school to university life. Many students are preparing to apply
for universities both local and abroad. Though some students are in the initial
stages of this process, others are nearing their targets of gaining admission
to the university of their choice.
Mr. Azzam Abdullah is one student that has already achieved his dream of
admission to an overseas university. This past week, Azzam received an acceptance letter from Duquesne University located in Pittsburg, Pennsylvania
to study accounting. Azzam also received a substantial scholarship from the
university to help cover his university expenses.
We at CBS would like to congratulate Azzam on his monumental accomplishment. We are proud of you Azzam.

Organization
CBS FUN DAY: The day was a wonderful
success once again. The staff and students
enjoyed a great time with fun, games and
food. This annual event is always something
to look forward to here as CBS is transformed into an amazing amusement park.
The Staff enjoyed the games and smiling
faces of all of the students. A fantastic time
to smile and enjoy the fun social interactions.
A big thank you to everyone for creating enjoyable memories for our students.

Sincerely,
Mr. Paul Barwinski
Secondary School Principal
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المدرسة الثانوية

الرسالة:
تتمثل رسالة المدرسة الكندية ثنائية اللغة في توفير بيئة أمنة وداعمة وفعالة لرفع مستوى
التوقعات وتحقيق النجاح األكاديمي.
أولياء األمور األعزاء،
إنه شهر ديسمبر اآلن وال زالنا 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 من القرش ذو اللون األكوا ،والحلم األخضر ،والنمر البرتقالي ،والفهد
األرجواني بتحسين حضورهم وتعاونهم من خالل منافسة ودية من أجل تحسين مستوى الطالب
بالمدرسة .تهانينا إلى البيت األرجواني للفوز في مسابقة الحضور األخيرة .ولقد تم إرسال
التقارير المرحلية إلى المنازل وها نحن نحث ونشجع الطالب على تحسين درجاتهم من خالل
برنامج التدخل بعد الدوام المدرسي والذي يسمى "هذا يتوقف عليك" .وقد صُمم هذا البرنامج
بهدف دعم طالبنا في العملية التعليمية وتوفير الوقت الالزم لتحقيق النجاح األكاديمي .يجب
على الطالب الحضور إلى المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي في تمام الساعة  54:2عصرا
حتى  54:2عصرا في أيام األحد ،االثنين،
والثالثاء.
يرجى االستمرار في دعم حضور الطالب
في الوقت المحدد .تعد هذه العادة مؤشرا قيما
للنجاح األكاديمي في المستقبل .لقد أثبت
الحضور في الوقت المحدد وعلى أتم
االستعداد للتعلم كل يوم التنبؤ بنجاح الطالب
في المستقبل .فتبدأ المدرسة يومها الدراسي
الساعة  0457صباحا.
وكلما يزداد الطقس برودة تأكد من ارتداء
زي الشتاء الخاص بالمدرسة الكندية ثنائية
اللغة.
وال يزال االستمرار في العمل على تنمية
العقل في المدرسة الكندية ثنائية اللغة .إننا
نشهد نجاح الطالب كلما يحاول تقديم أفضل ما لديهم للمدرسة كل يوم.

مع خالص الشكر،
السيد  /بول باروينسكي
ناظر المرحلة الثانوية
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تنظيم

ويجري تطوير المهارات االجتماعية على مدار العام حيث
يبني الطالب المهارات الالزمة للعمل معا ودعم بعضهم
البعض وحيث أننا نتعلم هنا سويا في المدرسة الكندية ثنائية
اللغة .تتمثل الموضوعات التي يتعلمها الطالب في المسؤولية
والعمل الجماعي وبناء عالقات داعمة من خالل مهارات
التواصل .كما تدعم أخالق الطالب هذا التعلم من خالل
مهارات حل المشكالت ومن خالل عالقاتهم الطيبة تجاه
يعد التواصل بين المدرسة والمنزل عامل هام في إنجاز وتحصيل الطالب.
فيمكن ألولياء األمور استخدام نظام الرين ويب لمعرفة مستويات إنجاز
وتحصيل أبنائهم .كما أننا نطلب منكم أيضا الحفاظ على تواصل منتظم مع
المدرسة سواء مع المعلمين أو األخصائي االجتماعي أو وكيل المدرسة أو
زيارة إلى كلية القانون الكويتية العالمية
إن الصف الثاني عشر مشغول جدا في هذا الوقت من السنة وذلك للتحضير لالنتقال من المدرسة الثانوية إلى الجامعة.
ويتعرض الطالب في هذا الوقت لكثير من الجامعات المختلفة في محاولة للعثور على البرنامج الذي يناسب خططهم
المستقبلية .لقد قمنا في المدرسة الكندية ثنائية اللغة بترتيب زيارات جامعية في محاولة لمساعدة الطالب في عملية
اختيار الجامعة .وشهدت إحدى هذه الزيارات الجامعية زيارة طالب الصف الثاني عشر لحرم كلية القانون الكويتية
العالمية.
قام السيد عادل العنزي (مدير قسم التسويق والعالقات العامة) بالترتيب
لقيام الصف الثاني عشر لدينا بزيارة حرم كلية القانون الكويتية العالمية في
 57نوفمبر .فقام السيد عادل العنزي بجولة مصحوبة بمرشدين لجميع
المرافق في كلية القانون الكويتية العالمية .ولقد حظى الطالب بفرصة
اإلحساس بمعنى لحياة الجامعية الحقيقية من خالل الدخول إلى قاعة
محاضرات الجامعة .باإلضافة إلى ذلك ،أخذ الطالب جولة في مجسم
غرفة المحكمة والذي يستخدمه طالب الجامعات لممارسة مهاراتهم
ولممارسة القانون .وأثناء التواجد في هذه الغرفة قام السيد عادل العنزي
بوصف وشرح شروط القبول في الجامعة لطالبنا والحياة الجامعية في كلية
القانون الكويتية العالمية .ولقد تمتع الطالب بمزيد من المعلومات عن الحياة
الجامعية في الكويت .وهناك بعض من طالبنا يستعدون حاليا للقبول في كلية القانون الكويتية العالمية .نتمنى حظا
سعيدا لطالبنا الذين يأملون ويرغبون في العمل بمهنة المحاماة في المستقبل.
السيد  /مايكل
االنتصار الذي حققه فريق البنين والبنات لكرة القدم في المدرسة
شارك في يوم األربعاء الموافق  52أكتوبر فريق كرة القدم من البنين
والبنات في المدرسة الكندية ثنائية اللغة في بطولة كرة القدم التي
ينظمها (االتحاد الدولي لرياضة المداس في الكويت) حيث لعب فريق
المدرسة الكندية ضد المدارس المحلية األخرى في جميع أنحاء
الكويت .ولقد لعب فريقي البنين والبنات في المدرسة الكندية ثنائية
اللغة بشكل جيد للغاية في البطولة .ونتيجة لذلك ،تمكن كل من
الفريقين في الحصول على المركز الثاني في البطولة .إننا لنشعر بالفخر بالجهود التي بذلها فريقا المدرسة الكندية في
البطولة .إننا نوجه شكر خاص للمدرب نيكوليتا والمدرب تاماس على ما بذلوه من عمل جاد والتفاني في إعداد طالبنا
للمنافسة .عليكم باالستمرار في القيام بهذا العمل الممتاز.
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التقدم نحو ما هو جديد في العالم
دائما ما يكون الصف الثاني عشر وقتا محموما
بالنسبة لطالب المدارس الثانوية في أي بلد في
جميع أنحاء العالم .حيث يعمل الطالب بجد من
أجل إعداد أنفسهم لالنتقال من المدرسة الثانوية
إلى الجامعة .إن هذه الفترة عصيبة ومرهقة و
مليئة بالزيارات الجامعية وإعداد االمتحانات
وساعات ال تحصى من البحث في البرامج الجامعية.
ولقد شارك بالفعل طالب الصف الثاني عشر في هذا التحول المهم من المدرسة الثانوية إلى
الحياة الجامعية .فهناك العديد من الطالب الذين يستعدون لتقديم طلباتهم لاللتحاق بالجامعات
المحلية والخارجية .على الرغم من أن هناك بعض الطالب في المراحل األولية من هذه العملية،
إال أن هناك بعض آخر من الطالب يقتربون من أهدافهم والمتمثلة في الحصول على قبول في
الجامعات التي يقوموا باختيارها.
وها هو أحد الطالب وهو السيد  /عزام عبد هللا قام بتحقيق حلمه بالفعل بالحصول على قبول في
جامعة في الخارج .حيث تلقى عزام األسبوع الماضي خطاب قبول من جامعة دوكيسن الواقعة
في بيتسبورغ ،بنسلفانيا لدراسة المحاسبة .كما حصل عزام على منحة دراسية كبيرة من
الجامعة للمساعدة في تغطية نفقات الجامعة.
وها نحن في المدرسة الكندية ثنائية اللغة نهنئ عزام على إنجازه الهائل .إننا لفخورون بك يا
عزام.
يوم المرح في المدرسة الكندية ثنائية اللغة :لقد كان
هذا اليوم يوما نجاحا رائعا كعادته .مرة أخرى .فلقد
استمتع الموظفين والطالب بأوقات كثيرة مليئة بالمرح
واأللعاب والطعام .ولقد تحولت هذه الفعالية السنوية التي
نتطلع إليها دائما في المدرسة الكندية إلى متنزه رائع
ومدهش .ولقد تمتع الموظفون باأللعاب ووجوه طالبنا
المبتسمة .إنه لوقت رائع لالستمتاع بالتفاعالت
االجتماعية الممتعة .شكرا جزيال لكل منا ساهم في خلق
ذكريات ممتعة لطالبنا.

مع خالص الشكر،
السيد  /بول باروينسكي
ناظر المرحلة الثانوية
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