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Secondary School
Dear Parents,

Books and Uniform
Sale to grades
7 - 12 Students
August 30

First Day of School
Grades 7 - 12
September 4

Hajj Celebration
September 8

Eid Holidays
September 11 - 13

Open House
September 19

Islamic New Year
Celebration
September 29

It is my pleasure to be back in Kuwait at the Canadian Bilingual School and to
welcome the students, families and staff for the 2016 - 2017 school year. We look
forward to working with your sons and daughters in making this a productive and
successful year. This year the faculty and staff will continue working hard to
implement academic improvements with a special focus on improving English and
Mathematics literacy in all grades.
The secondary school is ready to receive all students and we are looking to
graduate our third class of grade twelve students in June 2017. Although most of
the high school staff are returning teachers, we welcome: Ms. Mariyah Zainab
Hyder in English and Social Studies, Ms. Kausar Khawaja in Mathematics, Ms.
Marium Kafil in Biology and Mathematics, and Ms. Amal Mohamed in English and
Social Studies. We also welcome back Ms. Charmaine Graves who will have a
continuing role in promoting English literacy across the high school.

Student success is the goal of our academic staff. We believe that with emphasis on
English and Mathematics literacy, making connections, and thinking and learning
strategies, every student will have the opportunity to learn to their potential. We ask
your support and participation in this effort by sending your sons and daughters to
school every day on time (before the school start time at 7:30 am), encouraging and
monitoring them as they work on their daily homework All students are expected to
purchase school textbooks and uniforms on time for the beginning of classes.
Students must have their own copies of textbooks and notebooks to be able to work
effectively in the classroom. Please purchase the necessary books, I-Pads
(mandatory for grades 7, 11, 12), and school uniforms at the earliest. We request
that you maintain regular contact with the school either with individual teachers, the
social worker, or the principal. We will be happy to work with you.
Please be reminded that this year we will be strictly enforcing the school cell phone
policy from the beginning of the year. Cell phones may not be used, seen or heard
during the school day. Students are encouraged not to bring them to school. If they
do, they are to remain off and in their lockers or backpacks. To assist with the
secure storage of student phones, computers, I-Pads (mandatory for grades
7,11,12), textbooks, notebooks and other possessions, student lockers have been
moved outside the grade 7-10 classrooms. The lockers are also in close proximity to
grade 11 and 12 classes. Please purchase a lock for your son/daughter’s locker.
Wishing all students and staff a wonderful year of learning with
an attitude of positivity and respect.

Sincerely,
Mr. Dayne Honsberger
Secondary School Vice - Principal

هذا الشهر بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة
إدخال الموهبة في الحياة

الفعاليات القادمة

العدد  - 1سبتمبر 6112

أعزائي أولياء األمور،
إنه لمن دواعي سروري أن أعود إلى المدرسة الكندية ثنائية اللغة بالكويت وأن أرحب
بالطالب وأولياء األمور والموظفين بمناسبة العام الدراسي الجديد  .2016/2017إننا
نتطلع إلى العمل مع أبنائكم وبناتكم في جعل هذا العام عاما مثمرا ومكلالً بالنجاح .سيقوم
أعضاء هيئة التدريس والموظفين هذا العام بمواصلة العمل الجاد للقيام بتنفيذ التطوير
األكاديمي مع التركيز بشكل خاص على تحسين معرفة قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية
ومعرفة الرياضيات في جميع الصفوف.
إن المدرسة الثانوية على أتم االستعداد الستقبال جميع الطالب ونحن نتطلع لتخريج الدفعة
الثالثة من طالب الصف الثاني عشر في يونيو عام  .2017وعلى الرغم من أن معظم
الموظفين في المدرسة الثانوية هم من المعلمين العائدين ،فإنني أرحب بالسيدة  /ماريا زينب
حيدر في اللغة اإلنجليزية والدراسات االجتماعية؛ والسيدة  /كوسر الخواجة في
الرياضيات؛ والسيدة  /مريوم كفيل في مادة األحياء والرياضيات؛ والسيدة  /أمل محمد في
الدراسات االجتماعية واللغة اإلنجليزية .كما نرحب أيضا بعودة السيدة  /تشارمين جرايفز
التي ستواصل دورها في تعزيز معرفة قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية في المرحلة الثانوية.
إن نجاح الطالب هو هدف أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة .إننا نؤمن بأن التأكيد والتركيز
على معرفة قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية ومعرفة الرياضيات وبناء روابط والتفكير في
وتعلم استراتيجيات ،سيكون لكل طالب الفرصة للتعلم بأقصى جهد ممكن .إننا نطلب منكم
الدعم والمشاركة في هذا الجهد عن طريق إرسال أبنائكم وبناتكم إلى المدرسة كل يوم في
الوقت المحدد )قبل بداية اليوم المدرسي في الساعة  7:30صباحا( وتشجيعهم ومراقبتهم
عند قيامهم بعمل واجباتهم اليومية .ومن المفترض قيام جميع الطالب بشراء الكتب
المدرسية والزي المدرسي في الوقت المحدد حتى يمكنهم بداية حصصهم الدراسية .يجب
أن يتواجد مع الطالب النسخ الخاصة بهم من الكتب المدرسية والدفاتر حتى يكونوا قادرين
على العمل بفعالية في الفصول الدراسية .يرجى شراء الكتب المدرسية الالزمة ،وجهاز
اآلي باد )إلزامي للصفوف  (12 ،11 ،7والزي المدرسي في أقرب وقت ممكن .إننا
نطلب منكم البقاء على تواصل مستمر مع المدرسة سواء مع المعلمين بشكل فردي أو
األخصائي االجتماعي أو مدير المدرسة .إننا سنكون في غاية السعادة للعمل معكم.

مع خالص تحياتي،

السيد  /دين هونسبيرغر
وكيل المرحلة الثانوية

بيع الكتب و الزي
المدرسي لصف 21 - 7
 03أغسطس

أول يوم دراسي لصف
21-7
 4سبتمبر

االحتفال بالحج و عيد
االضحى
 8سبتمبر

عطلة عيد االضحى
 20 - 22سبتمبر

فعالية اليوم المفتوح
 21سبتمبر

االحتفال بالسنة الهجرية
 11سبتمبر
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يرجى التذكر بأننا سنقوم هذا العام بتفعيل سياسة الهاتف النق بشدة في المدرسة بدءاً من
هذا العام .ال يجوز استخدام أو رؤية أو سماع الهاتف النقال أثناء اليوم الدراسي .يجب
تشجيع الطالب على عدم إحضار الهواتف النقالة معهم إلى المدرسة .في حال أن فعلوا
ذلك ،يجب أن تبقى هذه الهواتف النقالة مغلقة ووضعها في خزائنهم أو حقائبهم .للمساعدة
في التخزين اآلمن لهواتف الطالب وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة اآلي باد )إلزامي للصفوف
 (12 ،11 ،7والكتب المدرسية والدفاتر وغيرها من الممتلكات ،فقد تم نقل خزائن الطالب
خارج فصول الصفوف  .12-7كما أن الخزائن تقع على مقربة من فصول الصفين  11و
 .12يرجى شراء قفل لخزانة أبنك/أبنتك.

بيع الكتب و الزي
المدرسي لصف 21 - 7
 03أغسطس

أول يوم دراسي لصف
21-7
 4سبتمبر

نتمنى لجميع الطالب والموظفين قضاء سنة دراسية رائعة تتسم باإليجابية واالحترام.
االحتفال بالحج و عيد
االضحى
 8سبتمبر

عطلة عيد االضحى
 20 - 22سبتمبر

فعالية اليوم المفتوح
 21سبتمبر

االحتفال بالسنة الهجرية
 11سبتمبر

مع خالص تحياتي،

السيد  /دين هونسبيرغر
وكيل المرحلة الثانوية

