Core Beliefs
We believe in:
1. Individual
Accountability
2. Having a
positive belief in
people
3. Developing
critical thinking

Upcoming
Events

October 5th
High School Student
Council Elections
Teacher’s Day
Celebrations
October 19th
Walk for Cure
Pink Day
October 22-26
Anti-Bullying Week
October 26th
High School
Assembly
Responsibility

This Month at CBS
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,
It is my pleasure to be in Kuwait at the Canadian Bilingual School and to
welcome the students, families and staff for the 2017 - 2018 school year. We
look forward to working with your students in making this a productive and
successful year. This year the faculty and staff will continue working hard to
implement academic improvements with a focus on improving English and
Mathematics literacy in all grades.
The secondary school is looking to graduate our fourth class of grade twelve
students in June 2018. We welcome back our returning staff as well as
some new staff to teach all of the wonderful students here at CBS.
Our wonderful staff is:
Ms. Aurora (English), Ms. Mariyah, Mr. Scott, Ms. Amal, Ms. Nabeeha
(English & Social Studies), Ms. Leena, Dr. Khalid, and Ms. Kausar (Math),
Mr. Nooruddin (Math & Science), Mr. Qaizar (Science), Ms. Marium
(Biology/Math), Ms. Nicoleta (Girls PE), Mr. Milan (Boys PE), Ms. Fagr (Art),
and Ms. Hanan (Computers), Ms. Sanaa (Guidance) our Science Lab
Technician Ms. Zareen. In the Secondary Office is our wonderful Social
Worker Ms. Sherin, our fantastic secretary Ms. Yasmeen, and our great
Vice- Principal Mr. Michael. Ms.
Charmaine our fabulous
Literacy Teacher will have a
continuing role in promoting
English literacy across the high
school.
We ask your support and
participation in this effort by
sending your students every
day on time (before the school
start time at 7:30am),
encouraging them as they work
on their homework.

Sincerely,
Mr. Paul Barwinski
Secondary School Principal

IPADs are a wonderful teaching tool and all high school students must understand that the IPADS
will help their learning each day. We request
that you maintain regular contact with the school either with individual
teachers, the social worker, or the principal.
Wishing all students and staff a wonderful year of learning with a
Growth Mindset attitude.

From the Vice-Principal Old
Faces, New Feel
By Michael James Gonzalez
I wish to welcome students, staff and parents back to a brand-new year at CBS. After a long summer break,
I too had arrived back in Kuwait and back to the Canadian Bilingual School. Upon my return, I was greeted
with many pleasant surprises at CBS.
As I stepped back on to the grounds of CBS this past August, I was taken aback by how things that were once
so familiar to me, now seemed brand new. As I was greeted by familiar faces, I had the feeling as if
something was different. There is a new-found optimism that permeates throughout the school as we look
towards accomplishing wonderful things throughout the new school year as a collective school community.
Building on the successes of previous years, we now start this year with a new-found hope towards
improving student learning.
This same sense of hope was reflected in the smiles of our students as they walked through the gates of
CBS for the first day this year. Students seemed renewed, ready to take on the challenge.

Welcome to CBS from the Secondary Administration Team

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
إدخال الموهبة في الحياة

المرحلة الثانوية
رسالة المدرسة:
في المدرسة الكندية ثنائية اللغة نقوم بتوفير بيئة محترمة وآمنة وداعمة ،تقوم بالعمل على التشجيع لتحقيق
أسمى التوقعات والنجاح اﻷكاديمي.
أعزائي أولياء اﻷمور،
إنه لمن دواعي سروري أن أكون في الكويت في المدرسة الكندية ثنائية اللغة وأن أرحب بالطﻼب
وعائﻼتهم والموظفين للعام الدراسي  .2018-2017إننا نتطلع إلى العمل مع طﻼبكم من أجل جعل هذا
العام عاما مثمرا وناجحا .ستستمر هيئة التدريس والموظفين هذا العام في العمل بجد واجتهاد ﻹجراء
التحسينات اﻷكاديمية مع التركيز على تحسين معرفة القراءة والكتابة في اللغة اﻹنجليزية والرياضيات
في جميع الصفوف.
تتطلع المرحلة الثانوية لتخريج دفعتها الرابعة من طﻼب الصف الثاني عشر في يونيو  .2018كما إننا
نرحب مرة أخرى بالموظفين العائدين وكذلك نرحب بالموظفين الجدد والذي سيقومون بالتدريس لطﻼبنا
هذا العام في المدرسة الكندية ثنائية اللغة.
موظفينا الرائعون هم:
السيدة أورورا )اللغة اﻹنجليزية( ،والسيدة ماريا والسيد سكوت ،والسيدة أمل ،والسيدة نبيهة )اللغة
اﻹنجليزية والدراسات اﻻجتماعية( و السيدة لينا والدكتور خالد والسيدة كوسر )الرياضيات( ،والسيد نور
الدين )الرياضيات والعلوم( ،والسيد كايزر )العلوم( والسيدة مريوم )اﻷحياء  /الرياضيات( والسيدة
نيكوليتا )تربية بدنية – بنات( والسيد ميﻼن )تربية بدنية – أوﻻد( والسيدة فجر )الرسم( والسيدة حنان
)حاسب آلي( والسيدة سناء )إرشاد وتوجيه(
وفني معمل العلوم السيدة زارين .أما في
مكتب عمل المرحلة الثانوية فلدينا
اﻷخصائية اﻻجتماعية الرائعة السيدة
شيرين والسكرتيرة الرائعة السيدة ياسمين
ونائب الناظر السيد مايكل و السيدة الرائعة
تشارمين ،معلمة القراءة والكتابة التي
سيكون لها دور مستمر في تعزيز معرفة
القراءة والكتابة في اللغة اﻹنجليزية في
المدرسة الثانوية.
إننا نطلب دعمكم ومشاركتكم في هذا الجهد
من خﻼل إرسال طﻼبكم يوميا إلى المدرسة
في الوقت المحدد دون تأخير )قبل وقت بدء
الدوام المدرسي في الساعة  7:30صباحا(،
وتشجيعهم أثناء قيامهم بعمل الواجبات
المنزلية.

السيد  /باول باروينسكي
ناظر المرحلة الثانوية

نؤمن بـــــ:
 .1المسئولية الفردية
 .2الفكر اﻹيجابي
تجاه اﻷفراد
 .3تطوير التفكير الناقد

العدد  – 2أكتوبر

مع تحياتي وتمنياتي،

القيم اﻷساسية

الفعاليات المقبلة
 5أكتوبر
انتخاب مجلس طﻼب
المرحلة الثانوية
اﻻحتفال بيوم المعلم

 19أكتوبر
المشي من أجل العﻼج
اليوم الوردي
 26 – 22أكتوبر
اسبوع مكافحة التنمر
 26أكتوبر
تجمع الصفات السلوكية
)المسئولية(

يعتبر حهاز اﻵيباد أداة تعليمية رائعة ويجب على جميع طﻼب المدارس
الثانوية أن يكونوا على دراية وفهم بأن أجهزة اﻵيباد سوف تساعدهم في
تحصيلهم العلمي كل يوم .لذا نطلب منكم البقاء على تواصل مستمر مع
المدرسة سواء مع المعلمين أو مع اﻷخصائي اﻻجتماعي أو مع ناظر
المدرسة .مع تمنياتنا لجميع الطﻼب والموظفين عاما دراسيا رائعا يسهم
فيه التحصيل العلمي على نمو العمل وتطوير التفكير.

من نائب ناظر المدرسة
أوجه قديمة وشعور جديد
بقلم مايكل جيمس جونزاليس
عدّت
أود أن أرحب بالطﻼب والموظفين وأولياء اﻷمور بعودتهم مرة أخرى إلى المدرسة الثنائية اللغة للعام الدراسي الجديد .لقد ُ
إلى الكويت وإلى المدرسة الكندية ثنائية اللغة بعد قضاء أجازة الصيف الطويلة .وعند عودتي ،كان في استقبالي العديد من المفاجآت
السارة في المدرسة.
وعند عودتي مرة أخرى إلى أرض المدرسة الكندية ثنائية اللغة في أغسطس الماضي ،تذكرت كيف كانت اﻷمور واﻷشياء مألوفة
بالنسبة لي واﻵن تبدو وكأنها جديدة تماما بالنسبة لي .وبينما كان في استقبالي وجوه مألوفة ،كنت أشعر كما لو أن هناك شيئا
مختلفا .فهناك تفاؤل جديد يعم أرجاء المدرسة نتطلع من خﻼله نحو تحقيق أشياء رائعة خﻼل العام الدراسي الجديد كمجتمع
مدرسي متعاون .واستكماﻻ للنجاحات التي حققناها في السنوات السابقة ،نبدأ هذا العام بأمل جديد في تحسين تعلم الطﻼب.
ولقد ظهر نفس الشعور باﻷمل في ابتسامات طﻼبنا وهم يمرون عبر بوابات المدرسة الكندية ثنائية اللغة في يومهم الدراسي اﻷول.
ومن الواضح أن الطﻼب متحمسون ﻻستكمال مسيرتهم التعليمية وعلى أتم اﻻستعداد لخوض التحدي.
مرحبا بكم في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
مع تحيات فريق إدارة المرحلة الثانوية

