
 

 Core Beliefs 

We believe in:  

1. Individual  

Accountability 

2. Having a  

positive belief in  

people 

3. Developing  

critical thinking  

 

Upcoming Events 

December 1 

Fun Day 

 

December 5 

Arabic Language 

Day 

 

December 6 

 Bake Sale 

 

December 18-20 

Course Selection 

Review 

 

December 18-20 
Mid-Term Exams 

 
December 21–  

January 5 
Winter Break 

 
January 6 

Exam  
 

Organization 
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Secondary School 

 

Sincerely, 

           Mr. Paul Barwinski 

Secondary School Principal 

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, 
Green, Orange, and Purple are all improving their attendance and cooperat-
ing in a friendly competition to improve student achievement at the school.  
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 sup-
porting 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. 
 
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 stu-
dents try to bring their best to the 
school each day. 



 

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 main-
tain regular contact with the school either with individual teachers, 
the social worker, vice-principal or the principal.  

Canadian University Fair Visit 

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 ad-
mission to the university of their choice.  We recently had a Canadian University Fair that was at-
tended by all of our grade 12 students.  The Canadian Universities were well represented and gave 
CBS students great information to support their 
future academic choices.  Some of the  
Post-Secondary Schools that attended were:  
University of Guelph, Carlton University, Mount  
Allison University, Sheridan College, University 
of Dalhousie, Brock University, University of  
Ontario Institute, Concordia University, Ryerson 
University, Acadia University,  Western  
University, and Trent University. 
 

 

 

Comic Workshop 
We recently had a Comic Book Workshop that supported our Grade 6 to 8 students in creative 

learning and written expression through Comics.  Our guest speaker, Mr. Matt Smith was very en-

gaging and taught our students how to draw and write comic book strips.  The students had a great 

time and enjoyed the wonderful learning. 

 

 

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 relation-
ships through communication skills.    
Student manners support this learning through problem 
solving skills and being kind to each other, as we learn here 
at CBS. 



 

 

 

  الفعاليات القادمة
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International Day 

The annual International Day is an opportunity for the CBS community to  
explore and understand the culture of various countries throughout the world. 
This year students in each class selected a country to research and report on 
for the day. Students worked hard throughout the afternoon, collecting data 
on their country to share with the rest of their fellow classmates.  In addition, 
students constructed door banners to represent their country of choice. Local 
food and beverages from these countries were also available for end of the 
day activities.  

 

Our students did a great job representing these countries as evidenced by 
the time and effort they put into their research and door presentations.  A 
special thanks to our teachers for organizing this event. 
 
Attendance Is Important 
Kuwait is normally a very dry, arid country. Rain, for the most part, is an  
infrequent occurrence. However over the course of the past two weeks  
Kuwait has been inundated with rain causing mass floods throughout the 
country. 
These floods have had an adverse effect on the entirety of Kuwait leading to 
both school and business closures alike. Safety is a priority at CBS, therefore 
the school has been closed due to the dangerous weather conditions.  
We have a lost few days at school, but we carry on to meet the needs of our 
students and reach curriculum expectations. Daily student attendance is of 
the utmost importance to ensure students stay on track for their learning in 
spite of school closures for rain. Everyday attendance is critical for your 
child’s academic improvement. 



 

 القيم األساسية

 بـ:  نؤمن

 الفردية المسئولية. 1

اإليجابي تجاه  الفكر. 2

 األفراد

 التفكير الناقد تطوير. 3

 

 الفعاليات القادمة

 ديسمبر  1

 يوم المرح

 

 ديسمبر  5

 يوم اللغة العربية

 

 ديسمبر 6

 بيع الخبز

 

 ديسمبر18— 20

 مراجعة اختيار المقررات

 

 ديسمبر 18— 20

 امتحانات نصف العام

 
 يناير  5 —ديسمبر 21 

 عطلة الشتاء
 

 يناير 6
 االمتحانات
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 المدرسة الثانوية

 

 مع خالص الشكر، 

 السيد / بول بارونسكي  

 ناظر المدرسة 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، 

ها قد هل علينا شهر ديسمبر، وما زالنا نشهد العديد من النجاحات الرائعة في المدرسة الكندية ثنائية اللغة. إن 

األزرق نظامنا الداخلي يتكون من أربعة ألون: األزرق المائي، األخضر، البرتقالي، واألرجواني. يقوم كال من 

بتحسين حضورهم وتعاونهم من خالل منافسة ودية من أجل تحسين األرجوانى ، البرتقالى، األخضروالمائي، 

مستوى الطالب بالمدرسة. لقد تم إرسال التقارير المرحلية الخاصة بالطالب إلى المنازل وها نحن نحث 

الطالب على تحسين درجاتهم ومهاراتهم عن طريق الحضور برنامج التدخل بعد اليوم المدرسي الذي يسمى 

Counting On You.ولقد ُصمم هذا البرنامج بهدف دعم طالبنا في العملية التعليمية وتوفير الوقت الثمين . 

لتحقيق النجاح األكاديمي. يجب أن يحرص الطالب على الحضور بالمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي في  

عصرا في أيام األحد، االثنين، والثالثاء خالل األسبوع الثاني  5:15عصرا حتى  5::2تمام الساعة 

 واألسبوع الثالث واألسبوع الرابع من كل شهر. 

يرجى االستمرار والمواصلة في تشجيع الطالب على الحضور في الوقت المحدد. حيث يعتبر هذا مؤشراً 

للنجاح األكاديمي في المستقبل. يعتبر االنضباط في مواعيد الحضور واالستعداد للتعلم من أهم المؤشرات 

 صباحا. 0:50للتنبؤ بنجاح الطالب مستقبالً، الوقت المحدد لبدء اليوم الدراسي هو 

 وحيث ان الطقس يزداد برودة لذا يرجى التأكد من إرتداء الطالب للزي الشتوي. 

 تطوير التفكير

 قل هذا.. بدال من قول هذا..

 ما الذي فاتني؟ أنا لست بارعا في هذا

 سوف أتبع أسلوب آخر أنا أستسلم فال فائدة

 هل هذا هو حقا أفضل ما يمكنني القيام به؟ فألكتفي بهذا القدر

 يمكنني أن أتحسن باستمرار ال يمكن أن أقدم أفضل من هذا

 من الممكن أن يستغرق األمر بعض من الوقت هذا صعبا جدا بالنسبة لي

 فألتعلم من أخطائي لقد ارتكبت خطأ

 سوف أقوم بتدريب عقلي وتنشيطه فقط ال يمكنني فعل ذلك

 سوف أتعلم كيفية القيام بذلك لن أبلغ هذا األمر أبدا

 هنالك دائمة خطة بديلة لقد فشلت الخطة

 سوف أتعلم منهم فقط صديقي يستطيع فعلها



 

هو عامل مهم في إنجازات الطالب، يمكن للوالدين  التواصل بين المنزل والمدرسة

لمالحظظظة مسظتظويظات ا نظجظاز ألبظنظائظهظم.   RenWebاستخدام تطبيق الرين ويب 

ونطلب أيضا منك الحفاظ على التواصل المستمر مظع الظمظدرسظة سظواء مظن خظالل 

 المعلمين أو األخصائيين االجتماعين أو نائب الناظر أو الناظر. 

 زيارة معرض الجامعة الكندية

الصف الثاني عشر هو دائما وقت حرج لطالب المرحلة الثانوية في أي دولة حول العالم. يكون الطالب خاللها جظاديظن 
في العمل لتجهيز أنفسهم لالنتقال من المدرسة الثانوية الى الجامعة. هذه فترة ضغوطات حيث أنظهظا مظلظيظئظة بظالظزيظارات 

 الجامعية وإعداد االمتحانات وعدد ال يحصى من ساعات البحث عن برامج الجامعات. 

في المدرسة الكندية ثنائية اللغة، طالبنا في الصف الثاني عشر بالفعل منغمسون في هذا الظتظحظول الظهظام مظن الظمظدرسظة 
الثانوية الى الحياة الجامعية. العديد من الطالب يستعدون للتقديم للجامعات المحلية والدولية. ومع ذلك فإن بعض الطالب 
ما زالوا في المراحل األولية من هذه العملية وبعضهم اقتربوا من أهدافهم في الحصول على القبول فظي الظجظامظعظة الظتظي 
اختاروها. مؤخرا كان لدينا معرض للجامعة الكندية والذي حضره جميع طالب الصف الثاني عشر. تم تقديم الجامعات 
الكندية بصورة جيدة وأعطت طالب المدرسة الكندية معلومات قيمة تدعمهم في اختياراتهم األكاديمية المستقبلية. بعظض 

 من مدارس ما بعد المرحلة الثانوية التي حضرت شملت: 
 

جامعة غويلف وجامعة كارلتون وجامعة مونت أليسون وكلية شريدان وجامعة دالهاوسى وجامعة بروك وجامعة معظهظد 

  .أونتاريو وجامعة كونكورديا وجامعة ريرسون وجامعة أكاديا وجامعة ويسترن وجامعة ترنت

 

 

 

 

 ورشة عمل هزلية

مؤخرا كان لدينا ورشة عمل للكتب الهزلية والتي دعمت 

طالبنا في الصفين السادس والظثظامظن مظن خظالل الظتظعظلظم 

ا بداعي والتعبيرات المكتوبة من خالل الكتب الظهظزلظيظة. 

مات سميث كان مظتظفظاعظال جظدا /  الضيف المتحدث السيد 

وعلم طالبنا كيفية رسم وكتابة شرائح الظكظتظب الظهظزلظيظة. 

  قضى الطالب وقت رائع واستمتعوا بالتعليم الشيق

 

يتم تطويرها خالل العام. يقوم الطالب ببناء المهارات االجتماعية 
المهارات الضرورية للعمل معا ودعم بعضهم البعض حيث أننا نتعلم معا 
هنا في المدرسة الكندية ثنائية اللغة. يتعلم الطالب عن تحمل المسئولية 

 والعمل الجماعي وبناء العالقات الداعمة من خالل مهارات التواصل. 

أخالقيات الطالب تدعم هذا التعلم من خالل مهارات حل المشكالت 

 والتعامل بود مع بعضهم البعض، وهذا ما نتعلمه هنا. 



 

 

 

  الفعاليات القادمة
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 اليوم الدولى

الستكشاف وفهم ثقافات دول متعددة مدرسة الكندية اليوم الدولي السنوي هو فرصة لمجتمع ال

حول العالم. فى هذا العام قام الطالب فى كل فصل باختيار دولة لعمل بحث عنها وتقديمه فى 

هذا اليوم. عمل الطالب بجد خالل الظهيرة حيث قاموا بجمع البيانات عن الدولة التى 

اختاروها ليشاركوها مع باقى زمالئهم فى الفصل. با ضافة الى ذلك قام الطالب بعمل لوحات 

عريضة على األبواب ليمثلوا الدولة التى اختاروها. وقد تم توفير األطعمة والمشروبات 

 المحلية فى هذة الدول لنشاطات نهاية اليوم. 

 

وقد أدى طالبنا عمل جيد فى تمثيل هذه الدول وهو ما ثبته الوقت والجهد الذى بذلوه فى بحثهم 

 واللوحات العريضة التى صمموها، وهذا ما يمثل شكر خاص لمعلمينا لتنظيمهم هذا الحدث. 

 

 هامالحضور 

الكويت عادة ما تكون جافة جدا، فإنها دوله مجدبه، المطر في معظم األحيان نادر النزول. 
ومع ذلك في خالل األسبوعين الماضيين، تم غمر الكويت بالمطر مسببا فيضانات عمالقة عبر 

 الدولة. 

هذه الفيضانات كان لديها أثر سلبي على كل دولة الكويت مما أدت الى توقف المدارس 
واألعمال على حد سواء. األمان هو األولوية بالنسبة المدرسة الكندية، ولذلك تم غلق المدرسة 

 بسبب حاالت الطقس الخطرة. 

فقدنا بعض األيام في المدرسة ولكننا نجحنا في تلبية احتياجات طالبنا ولم نخيب توقعاتهم. 

الحضور اليومي للطالب له أهمية قصوى للتأكد من أن الطالب في مسارهم الصحيح للتعلم 

بالرغم من غلق المدراس بسب األمطار. الحضور اليومي هو شيء أساسي للتحسن األكاديمي 
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