
 

Core Beliefs 

We believe in:  

1. Individual  

Accountability 

2. Having a  

positive belief in  

people 

3. Developing  

critical thinking  

 

Upcoming Events 

December 3-5 

Mock exams G10-12 

 

December 4 

Arabic Language Day 

 

 

December 15-23 
Mid-Term Exams 

 
December 24–  

January 16 
Winter Break 

 
 
 

Recycling at CBS 

 

MS students contin-
ue their efforts with 

recycling plastic bot-
tle 

Initiative 
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Secondary School 

Sincerely, 

           Ms. Gihan Hassan 

Secondary School Vice Principal 

Dear Parents, 
 
When I started writing this newsletter, it was hard to believe it’s December. 
The end of 2019 is drawing near already! Each January 1st marks an end 
of one year and the exciting beginning of a new year. At Canadian Bilingual 
School, we work to have new beginnings all the time, something to spark 
new learning, a connection with previous background knowledge, and the 
start of new thoughts and information. I am proud of our school, its stu-
dents, staff and families for many reasons. Best of all is the progress that 
we see every day in achievement, attendance, behavior, positivity and 
much more.  
 
As we begin a new calendar year, I would like to reflect on some new be-
ginnings at CBS. Our new beginning this year with CBS started with explic-
itly teaching students our expectations of Respect, Responsibility, and Re-
lationships and what they looked like across all settings at school. 
 

As I visit other secondary schools and get a sense of the climate and safety 
there, I can say that am extremely proud of our school. We are lucky to 
have such top notch staff, who are experts in working with middle and high 
school students. They work tirelessly to keep learning engaging, students 
focused, and parents involved in their child’s success.  
 
Intervention programs such as ESL and count-
ing on you continue to support students learning 
as well as external workshops to motivate and 
inspire our students who have the writing talent. 
CBS hosted Ms. Mo O’Hara for the Author’s 
Abroad Day where she has given a wonderful 
session to students on how to start writing your 
first story. Students wrote, illustrated and shared 
their stories and it was such a rich experience! 
 
I am thankful I can work with such dedicated teachers and support staff, 
and I enjoy working with students who capitalize on the positive opportuni-
ties for learning. As you begin your new year, we will continue to look for 
additional ways to improve our climate and to create new beginnings in 
learning for your child. As always, feel free to call with any questions or 
concerns.  



 

Thank you to everyone who joined us for  parents conference. It was a 
pleasure meeting with you and discussing your child's progress thus far. If 
you couldn't join us for conferences but would still like a more detailed re-
port, feel free to email teachers individually to request that information.  
 
School and Home communication is an important factor in student 
achievement.  Parents can use the RenWeb system to see the achieve-
ment levels of their student. We also request that you maintain regular 
contact with the school either with individual teachers, the social worker or the vice-principal. 

 

FUN DAY! 

Another chance to meet with our students and parents in 

an informal setting was during the FUN DAY. The day 

was a wonderful success once again.  The staff and stu-

dents 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. 

  

Parents were invited to the G7 orientation session where they got 
to about what their children have learned so far and  enjoyed some 
Student presentations. They also got to know about the literacy 
program ‘LitPro’ and importance of regularly using it at home. 

 
CBS arranged a course selection workshop for G10 and 11 parents on Nov. 27th. The 
Guidance counselor Ms. Lama explained everything related to subject choice and university 
planning. 

Sincerely, 

           Ms. Gihan Hassan 

Secondary School Vice Principal 

Parents Engagement 

Alumni Reunion 
CBS takes pride of its graduates, 

thus Students who graduated from 
CBS class 2015 and after are invited 

for the 1st Alumni Reunion! 



 

 

 

 

 

Trips 
G11&12 students 

Bussiness section 
visited the Q Better 

Bussiness Incubator 
company and learned 

about 
enterpruniership 

opportunities. 

 

G11&12 Arts and ICT 
students went beach 
cleaning as a part of 

their recycling 

project 

 

Language Arts Fest. 

At AUK 

CBS students shered 
with an outstanding 
performance in the 

festival 
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Sincerely, 

           Ms. Gihan Hassan 

Secondary School Vice Principal 

 

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 them-
selves for the transition from high 
school to university. This is a 
stressful period, filled with universi- ty 
fairs, 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. 

 

CBS Sports Achievements:  

Our high school team had a fantastic showing at the ISSFK soccer tourna-
ment at Messila Soccer Field. CBS team won 3rd place.  

The players who participated were: Yousef Qabandi, Jaber Ahmadi, Abdullah 
Darar Aldakhil, Talal Meshal, Yazan Alaa, Saif Fhaid, Yousef Al Khurainej, 
Ali Saleen, Faisal Al Kandari, Hamad Aladwani, 

We are very proud of our student athletes and wish them continued success 

in representing CBS athletics. Well done team! 

 



 

 
 

 

 القيم األساسية
 نؤمن بـ: 

 . المسئولية الفردية1
. الفكر اإليجابي تجاه 2

 األفراد
 . تطوير التفكير الناقد3

  
 الفعاليات القادمة

 ديسمبر 5 – 3
االمتحانات التدريبية 

 12-11للصفوف 
 

 ديسمبر 4
 يوم اللغة العربية

 

 ديسمبر 23- 15
 أمتحانات نصف العام 

 

 يناير 11 –ديسمبر  24
 عطلة الشتاء

 

إعادة التدوير في المدرسة 
 الكندية ثنائية اللغة

 

في بذل  MSيستمر طالب 
مجهوداتهم في إعادة تدوير 

 الزجاجات البالستيكية

 المبادرة

 

This Month at CBS 
Bringing Talent to Life 

9102ديسمبر - 4العدد   

 المدرسة الثانوية

 مع أطيب التحيات،

 ناالسيدة / جيهان حس

 مدير مساعد المدرسة الثانوية

 ا

 
 

 السادة أولياء األمور األفاضل،

وأنا أكتب هذا الخطاب بالكاد كنت أصدق أننا فى شهر ديسمبر وبالتالي نحن وشك نهاية عام 
مع بداية شهر يناير ينتهي عام ويبدء عام جديد. وهنا فى "المدرسة الكندية ثنائية اللغة" دائماً .  2112

نسعى لبدايات جديدة إللهام وإبداع مستمر يربط بين المعرفة على مدار أعوامنا السابقة وبين أفكار 
جديدة ومعرفة عصرية. فأنا كلي فخر واعتزاز بمدرستنا وطالبها وجميع موظفيها وأولياء األمور، 
وذلك ألسباب عدة؛ أول تلك األسباب هو التقدم المستمر الذي نحققه يوماً تلو األخر من إنجازات 

 وحضور وسلوك وإيجابية بل وأكثر من هذا.

وها نحن نبدأ عاما ميالديا جديدا، أود أن ألقى الضوء على بعض البدايات في المدرسة الكندية ثنائية 
اللغة. بدايتنا الجديدة لهذا العام في المدرسة هي تدريس طالبنا بشكل واضح وجلي توقعاتنا فيما يتعلق 

 باالحترام والمسئولية والعالقات وما بدا عليهم في كافة االمور المدرسية.

أثناء زيارتي للمدارس الثانوية األخرى والتعرف على المناخ السائد فيها وإجراءات السالمة هناك، 
أستطيع أن أقول إنني فخورة للغاية بمدرستنا. إننا لمحظوظون لوجود موظفين من الدرجة األولى 
لدينا والذين يتمتعون بخبرة كبيرة في العمل مع طالب المدارس المتوسطة والثانوية. إنهم يعملون بال 
كلل للحفاظ على أن تكون عملية التعلم جذابة وممتعة والحفاظ على تركيز الطالب ومشاركة أولياء 

 األمور في نجاح أبنائهم.

 

 تستمر برامج التدخل والدعم مثل برنامج تعلم 

 اللغة االنجليزية كلغة ثانية وبرنامج التقوية

 من أجل دعم تعلم الطالب باإلضافة إلى ورش 

 عمل خارجية لتحفيز وإلهام طالبنا الذين يتمتعون

 بموهبة الكتابة. ولقد استضافت  

 المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 السيدة / مو أوهارا في يوم المؤلف  

 بالخارج حيث قدمت جلسة رائعة للطالب 

 حول كيفية البدء في كتابة القصة األولى.

 لقد قام الطالب بكتابة قصصهم وتوضيحها ومشاركتها. لقد كانت تجربة ثرية. 

أنني ممتنة بعملي مع مثل هؤالء المعلمين وموظفي الدعم المتفانين، كما أنني أستمتع بالعمل مع 
الطالب الذين يستفيدون من الفرص اإليجابية التي ُتسنح لهم للتعلم. مع بدء السنة الجديدة، سنواصل 
البحث عن طرق إضافية لتحسين مناخنا ولخلق بدايات جديدة في التعلم من أجل طفلك. كما هو الحال 

 دائًما، ال تتردد في االتصال بخصوص أية أسئلة أو مخاوف.

 



 

 مشاركة أولياء األمور

شكًرا لجميع من انضموا إلينا في اجتماع أولياء األمور. إنه لمن دواعي سرورنا لقائكم ومناقشة تطور أبنائكم حتى اآلن. إذا لم 
تتمكنوا من حضور االجتماعات معنا ولكن ال زلتم تودون الحصول على تقرير مفصل أكثر، رجاًء تواصلوا مع المعلمين بشكل 

 منفصل من خالل البريد اإللكتروني لطلب تلك المعلومات. 

 

 

 

 

 

يعد التواصل بين المدرسة والمنزل عامل هام في التحصيل العلمي للطالب. يمكن ألولياء األمور استخدام نظام الرين ويب لالطالع 
على مستويات التحصيل العلمي ألبنائهم. كما نطلب منكم القيام بالحفاظ على التواصل مع المدرسة ساء مع المعلمين أو األخصائي 

 االجتماعي أو مع المدير المساعد.  

على معلومات حول ما تعلمه أبنائهم حتى اآلن   حيث حصلوا 7لقد تمت دعوة أولياء األمور لجلسة التوجيه الخاصة بالصف 
وأهمية استخدامه بشكل  "LitPro“واستمتعوا ببعض العروض التقديمية الطالبية. كما أنهم حصلوا على معلومات حول برنامج 

   منتظم في المنزل.

 

 

 

 

و  11لقد قامت المدرسة الكندية ثنائية اللغة بالترتيب لعقد ورشة عمل حول اختيار البرنامج الدراسي ألولياء أمور طالب الصفين 
وذلك في السابع والعشرين من شهر نوفمبر. وقامت مستشارة التوجيه السيدة لمى بشرح كل شيء متعلق باختيار المادة  11

 والتخطيط للجامعة.

 

 يوم المرح

لقد توفرت فرصة أخرى لاللتقاء بالطالب وأولياء األمور في بيئة غير رسمية خالل يوم المرح. لقد حقق هذا اليوم نجاًحا كبيًرا مرة 
أخرى. لقد استمتع الطالب والموظفين بالكثير من المرح واأللعاب والطعام. عادة ما يكون هذا الحدث السنوي أمًرا يستحق التطلع له 
هنا حيث تتحول المدرسة الكندية إلى حديقة مرح عظيمة. لقد استمتع الموظفين باأللعاب ووجوه جميع الطالب المبتسمة. إنه وقت 
رائع لالبتسامة واالستمتاع بالتفاعالت االجتماعية الممتعة. نود أن نتقدم بخالص الشكر للجميع على خلق تلك الذكريات الممتعة 

 لطالبنا.

 

 

 تجمع الخريجين
تفتخر المدرسة الكندية ثنائية اللغة بطالبها 

الخريجين وعليه تقوم المدرسة بدعوة الطالب 

وما بعدها لحضور تجمع  2115خريجي دفعة 

 الخريجين األول



 

 

 الرحالت
&  11قام طالب الصفين 

بقسم األعمال بزيارة  11
شركة حاضنة األعمال 

التجارية كيو بتر والتعلم عن 
 ريادة األعمالفرص 

 
لقد ذهب طالب اآلداب وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في الصفين 

إلى الشاطئ كجزء من  11&  11
مشروع إعادة التدوير الخاص 

 بهم.

 

مهرجان فنون اللغة في الجامعة 
 االمريكية في الكويت

لقد شارك طالب المدرسة الكندية 

 بعرض رائع لهم في المهرجان

 

 

 

 هذا الشهر بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة
 إدخال الموهبة في الحياة
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 المرحلة الثانوية

 

 مع خالص تحياتي،

 السيد / بول باروينسكي 

 مدير المرحلة الثانوية
 

 

 
 التقدم في العالم

إن الصف الثاني عشر هو دوًما وقت عصيب في حياة طالب المرحلة الثانوية في أي دولة في العالم 
حيث يعمل الطالب باجتهاد إلعداد أنفسهم لالنتقال من المرحلة الثانوية إلى الجامعة. كما إنها فترة 
مرهقة مملؤة بمعارض الجامعات والزيارات للجامعات واالستعداد لالختبارات وساعات ال حصر لها 

 من البحث عن برامج الجامعات.

في المدرسة الكندية ثنائية اللغة، يكون طالبنا بالصف الثاني عشر بالفعل مشتركين في هذا االنتقال 
الهام من المرحلة الثانوية للحياة الجامعية. ويستعد العديد من الطالب للتقدم للجامعات المحلية وخارج 
البالد على حد سواء. وعلى الرغم من أن بعض الطالب في المراحل األولية من هذه العملية، فإن هناك 

 آخرين يقتربون من أهدافهم للحصول على قبول من الجامعات التي وقع اختيارهم عليها.

  

 إنجازات المدرسة الكندية ثنائية اللغة في مجال الرياضية

لكرة   في ملعب المسيلة ISSFKلقد حقق فريقنا في المرحلة الثانوية عرًضا مذهاًل في دورة كرة القدم 

 القدم. لقد حقق فريق المدرسة الكندية ثنائية اللغة الفوز بالمركز الثالث.

والالعبين المشاركين كانوا: يوسف قبندي، جابر أحمدي، عبد هللا درار الدخيل، طالل مشعل، يزن 
 عالء، سيف فهيد، يوسف الخرينيج، على سالين، فيصل الكندري، حمد العدواني.

إننا شديدي الفخر بطالبنا الرياضيين ونتمنى لهم مواصلة النجاح في تمثيل المدرسة الكندية ثنائية اللغة 
 على المستوى الرياضي، أحسنتم عماًل أيها الفريق.

  

 

 مع أطيب التحيات،

 ناالسيدة / جيهان حس

 مدير مساعد المدرسة الثانوية
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