
 

Core Beliefs 

We believe in:  

1. Individual  

Accountability 

2. Having a  

positive belief in  

people 

3. Developing  

critical thinking  

 

Upcoming Events 

 

 

November 3-28 

Reading Month 

 

November 6 

Progress Reports 

Go Home 

 

November 7 

Parent Conference 

Meeting  (Sts early 

dismissal 1:00 pm) 

 

November 3-7 

Book Fair 

 

November 10 
Prophet’s Birthday 

 

November 14 

International Day 

 

 
November 24-28 

Photo day 
 

November 27 
Course Selection 

Parent Workshop 

November 28 
Healthy living G8 

assembly 
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Secondary School 

 

Sincerely, 

           Ms. Gihan Hassan 

Secondary School Vice Principal 

 
Dear Parents, 
 
We have seen another month go by, and wonderful things continue to  
happen at CBS. As we started the second quarter, we are excited to see students 
gaining more experience and getting more knowledgeable. We care for our stu-
dents’ growth as a whole not only academically therefore, we are giving them the 
opportunity to improve their leadership skills. Our newly formed Student Council has 
been active in working with the School Administration to look at ways to improve 
and celebrate being a CBS student.  Our students are enjoying their CBS experi-
ence and are taking advantage of all of the wonderful things that are occurring.   
 
Different activities took place last moth including community service workshops, en-
vironment awareness sessions, university fairs and sports tournaments. After school 
clubs were launched and we encourage all our students to share and enjoy. 
As we are continuing our antibullying policy and procedures, we  believe that all stu-
dents can give respect and get respect, they are able to  know the difference be-
tween joking and bullying. At the end of last month the school held a play on the 
same topic with Boomerang and it was a great success! 
 
Our intervention Program Counting On You is now in its 3rd year and has been cre-
ated to support 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.  This will support their achievement and strengthen their under-
standing in subject areas to better prepare students for the future. We would like to 
see students take advantage of the After School  
 
 CBS will continue to promote English literacy across the high school. Please contin-
ue 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. 
 
Parents and guardians, your contributions are invaluable to the school. I look for-
ward to continuing to work with you and to developing a relationship that will assist 
in the growth of your child. Please encourage your child to attend Saturday and af-
ter-school tutoring; teachers are here to help all of our students. This is also a re-
minder to log into your Renweb account as a way of monitoring your child’s pro-
gress. I look forward to seeing you at the next PTA meeting, which is on Thursday, 
November 7th at 01:15 pm.  



 

Alnowair 
Boomerang 
 
CBS’s partnership with Alnowair continued with the development of Alnowair’s new 
Boomerang Program. Boomerang is an anti-bullying outreach program 
designed to help students of Kuwait overcome bullying and create a 
positive environment for learning in our schools. On Thursday, October 
31, seven of our secondary students participated in a play under the  
direction of the Boomerang program, showing our students how they 
can overcome bullying in their daily lives and promote positive  
relationships amongst their peers. Their performance was well received 
by both students and special guests alike. We would like to thank the 
staff of Alnowair for working so diligently with our students to promote 
positive relationship building throughout our school  

 
 
CBS sports team activities this year is in full swing with students 
actively participating in a range of sporting events such as soc-
cer, volleyball, and basketball.  
 
First, our high school basketball team had a fantastic showing at 
the ISSFK tournament competing against local schools in the  
area. The team was led by stellar performance by Ahmed Grade 
12 and Bader Grade 11, leading their team to a strong fifth place 
finish. 
  
Similarly, our middle school boys volleyball teams also had a strong showing at the ISSFK volley-
ball tournament. In CBS’s second entry into the long famed tournament, our team was able to 
achieve a third place finish led by the exceptional performances of Zaid and Hamad Grade 8A.Their 
high energy play led to exceptional results for CBS’s first run in a volleyball tournament. 
 
Also our High school volleyball team showed amazing effort, but they “slipped” in semi final and 
took 4

th
 place. 

  

Social Skills and Manners are an important part of creating and maintaining a posi-
tive school culture.  Here at CBS we promote a respectful, safe and  
supportive environment.  We are always supporting students in their  
ability to interact with each other.  Having a positive belief in people is a 
critical belief in order to grow and  mature oneself.  As we work with the 
students we use our Mission Statement and beliefs to correct  
inappropriate behaviour and have students learn from their mistakes.  
Students that say bad words to each other and or push each other are 
struggling with their social skills and manners.  Learning from each social 
interaction will support the students to be the  best version of themselves. 
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Introducing CBS Student Council Representatives: 
 
We at CBS do not only work for academic growth of our Students but also for 
overall growth. Student Council at CBS is a group that is elected annually. 
Students are nominated on the basis of their academic and behavioral con-
duct. The aim of our Student Council is to develop leadership qualities by or-
ganizing activities, addressing the needs of students and build school spirit. 
The members work in close contact with Student Council faculties and col-
laborates with them for any upcoming events. 

 

 

 
Class Representative Name 

6A Abdulataif Mohammed Aladwani 

6B Abdullah Ahmad Al Mufarrej 

7A Naser Ahmad Ahmadi 

7B Abdullah Fadhel Al Attar 

8A Ahmed Mohamed Farid Nasser 

9A Yazan Alaa Abu Zour 

9B Faisal Salem Al Shanfa 

10 Talal Zaid Al Dousary 

Dep. Head Boy and Head Girl 

11-  Dep. Head Boy Shehab Maher Abdul Rahem 

11- Dep. Head Girl Iqbal Mubarak Al Sabah 

Head Boy and Head Girl 

12- Head Boy Mohammed Faisel Al Ghunaim Al Mutairi 

12- Head Girl Jawa Rashdan Hassan Al Rashdan 



 مع أطيب التحيات، 
 جيهان حسنالسيدة / 

 الثانويةالمدرسة  مدير / عدامس 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

الموهبة في الحياةإدخال 
 

 

February-2019 
 
 

 
 

 أعزائي أولياء األمور، 

ي المدرسة الكندية ثنائية اللغة. بينما بدأنا تحدث فرائعة هناك أمور وأحداث يمضي شهر آخر و

 نعتني بنمو إنناالربع الثاني يسرنا رؤية الطالب يكتسبون المزيد من الخبرات والمزيد من المعرفة. 

طالبنا بشكل كلي ليس فقط دراسيا. لذلك، فنحن نقدم لهم الفرصة لتحسين مهارات القيادة  وتطور

حتفال الاتحسين والطرق  الستعراضحديثا مع إدارة المدرسة  المكونمجلس الطالب  يعمللديهم. 

تهم لدى المدرسة الكندية ثنائية ابكونك طالب في المدرسة الكندية ثنائية اللغة. يستمتع طالبنا بخبر

 .ايا جميع الفرص الرائعة المقدمةاللغة ويحصلون على مز

ورش خدمة المجتمع وجلسات الشهر الماضي بما في ذلك قد حدثت أنشطة مختلفة كانت هناك 

بعد اليوم المدرسي إننا أندية  انطالقالوعي البيئي ومعارض الجامعة والدورات الرياضية. بعد 

حيث نستمر في ترسيخ السلوك اإليجابي  .واالستمتاعع جميع الطالب للمشاركة يشجنعمل على ت

، فيمكنهم معرفة الفرق حتراماالوالحصول على  االحترامفنحن نؤمن أن جميع الطالب يمكنهم تقديم 

مسرحية العطف مع بوميرانج  في نهاية الشهر الماضي أقامت المدرسةكما بين المزح والتنمر. 

 ولقد حققت نجاحا كبيرا!

في عامه الثالث ولقد تم إنشاؤه من أجل  Counting On Youاآلن، برنامج التدخل الخاص بنا 

ب. يجب على الطالب الوصول دعم الطالب في تعلمهم وتوفير وقت قيم للعمل على نجاح الطال

أيام األحد واإلثنين  عصرا خالل 3:15والبقاء حتى عصرا  2:45 ي الساعةالمدرساليوم م بعد للتعل

ويقوي من  تحصيلهم العلمين الشهر. يدعم ذلك والثالثاء خالل األسابيع الثاني والثالث والرابع م

 عداد أفضل لهم للمستقبل.إفهمهم في مجاالت المواد الدراسية من أجل 

سوف تواصل المدرسة الكندية ثنائية اللغة بناء السمات الشخصية وغرس القيم جنبا الى جنب مع 

تعتبر مؤشرا قيما لتحسن األسر. يرجى مواصلة دعم حضور الطالب في الوقت المحدد. فتلك العادة 

دراسي في المستقبل. فقد ثبت أن الحضور في الموعد والجاهزية للتعلم كل يوم يعد بنجاح الطالب 

 صباحا. 7:30في المستقبل، وقت بدء المدرسة هو 

اآلباء وأولياء األمور، مساهماتكم للمدرسة ال تقدر بثمن. أتطلع الى مواصلة العمل معكم والى 

على حضور أندية  ابنكم/ابنتكم. أرجو مساعدة ابنكم/ابنتكمالتي سوف تساعد في نمو  تطوير العالقة

يتواجد المعلمون هنا لمساعدة جميع طالبنا. كما  حيث ما بعد المدرسة وبرامج الدعم الدراسي،

كطريقة لمراقبة تقدم طفلكم. أتطلع الى كم على الرين ويب حساببقيامكم بالدخول على نذكركم 

 .ظهرا 01:15نوفمبر  7القادم ألولياء األمور، والذي سيعقد يوم الخميس،  االجتماعي رؤيتكم ف

 

     

 

 

  

 2019 نوفمبر -  3العدد 

 المدرسة الثانوية

  

 

 القيم األساسية
 بـ: نؤمن 

 الفرديةالمسئولية . 1
اإليجابي تجاه الفكر . 2

 األفراد
 التفكير الناقدتطوير . 3

  

 الفعاليات القادمة
 

 نوفمبر 28 – 3

 شهر القراءة

 

 نوفمبر 6

إرسال تقارير التقدم إلى 

 زلاالمن

 

 نوفمبر 7

اجتماع أولياء االمور 

 ظهرا 1:15والمعلمين 

)انصراف مبكر للطالب 

 ظهرا( 1:00الساعة 

 

 نوفمبر 7 – 3

 معرض الكتاب

 

 نوفمبر 10

 المولد النبوي

)سيتم اإلعالن عنه من 

 قبل وزارة التربية(

 

 نوفمبر 14

 اليوم العالمي

 

 نوفمبر 28 – 24

 يوم التصوير

 

 نوفمبر 27

ورشة عمل ألولياء 

بخصوص اختيار االمور 

 المقررات

 

 نوفمبر 28

تجمع الصف الثامن 

 حول الحياة الصحية
 
 
 
 
 
 
 

 



جزء هام في إنشاء والحفاظ على ثقافة مدرسية إيجابية.  والسلوك االجتماعيةتعد المهارات 

 تتسم باالحترام واآلمان والدعم.  بيئةبتعزيز المدرسة الكندية ثنائية اللغة نقوم في 

دائما ندعم الطالب في قدراتهم على التفاعل مع بعضهم البعض. الحصول على قناعة 

نقوم مع الطالب خالل عملنا إيجابية في الناس هو أمر هام من أجل نمو ونضج الفرد. 

تصحيح السلوك الصحيحة التي تعمل على والمعتقدات  باستخدام ونشر رسالة المدرسة

 الغير مالئم ولنجعل الطالب يتعلمون من أخطائهم.

 

 (Alnowair, Boomerang) بوميرانج، النوير

تتواصل شراكة المدرسة الكندية ثنائية اللغة مع النوير بتطوير النوير لبرنامج بوميرانج جديد. يعد بوميرانج برنامج توعوي 

مصمم لمساعدة طالب الكويت على التغلب على التنمر وخلق بيئة إيجابية لمكافحة التنمر وهو 

 للتعلم في مدراسنا.

أكتوبر سبعة من طالبنا في المرحلة الثانوية وثمانية من طالب  31 الموافق يوم الخميسشارك 

لطالبنا كيف يمكنهم  توضحالمرحلة المتوسطة في مسرحية تحت توجيه من برنامج بوميرانج 

زيادة العطف في حياتهم اليومية والدعوة لعالقات إيجابية بين أقرانهم. كان أداؤهم جيد بناء 

وف المميزين على السواء. نود ان نشكر طاقم عمل النوير على رأي كال من الطالب والضي

  على العمل بمثابرة مع طالبنا لدعم بناء العالقة اإليجابية.

 

مع الفعاليات الرياضية فعالة هذا العام بمشاركة في تناسق تام مع الطالب  ثنائية اللغةالفرق الرياضية في المدرسة الكندية أنشطة 

 طائرة وكرة السلة.مثل كرة القدم والكرة ال

حيث تتنافس المدارس المحلية في المنطقة. يقود  ISSFKفريق كرة السلة بالمدرسة عرض رائع في دورة  قدم، بادئ ذي بدء

الفريق بأداء مميز أحمد من الصف الثاني عشر وبدر من الصف الحادي عشر حيث 

 .الخامس الحصول على المركزيقودون فرقهم الى 

عرض قوي في  (بنون)نا في المرحلة المتوسطة تكرة الطائرة بمدرسق يفركما قدم 

تمكن ، لدوري المشهور الطويلمشاركتها الثانية في ا. في ISSFKدوري كرة الطائرة 

 المتميزالثالث من خالل األداء  المركزمن تحقيق المدرسة الكندية ثنائية اللغة  فريق

في  متميزةي لعبهم القوي الى نتائج . فقد أد8A لكل من زياد وحمد في الصف الثامن

 كرة الطائرة. ةالدور األول في دور

فريق كرة الطائرة للمرحلة الثانوية لدينا جهدا رائعا لكنهم "خرجوا" من كما حقق 

 على المركز الرابع.لوا نصف النهائي وحص

 



 
 ر

 

 المدرسة الكندية ثنائية اللغةهذا الشهر في  الفعاليات القادمة

إدخال الموهبة في الحياة

 

 

February-2019 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممثلي مجلس طالب المدرسة الكندية ثنائية اللغة:

 

نحن في المدرسة الكندية ثنائية اللغة ال نعمل فقط من أجل التقدم الدراسي لطالبنا ولكن أيضا 

مجموعة يتم هو نعمل من أجل النمو الشامل. مجلس الطالب لدى المدرسة الكندية ثنائية اللغة 

 سنويا. انتخابها

 

يهدف مجلس الطالب كما . وكذلك سلوكياتهمالطالب على أساس سلوكهم الدراسي  انتخابيتم 

الطالب وبناء روح  احتياجات وتلبيةلدينا الى تطوير مهارات القيادة من خالل تنظيم األنشطة 

 وكذلك العمل والتعاون في أي فعاليات قادمة. المدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االسم ممثل الفصل 

6A محمد العدواني فعبد اللطي 

6B عبدهللا أحمد المفرج 

7A ناصر أحمد أحمدي 

7B عبدهللا فاضل العطار 

8A أحمد محمد فريد ناصر 

9B يزن عالء ابو زور 

9B فيصل سالم الشنفة 

 طالل زيد الدوسري 10

 من البنون ونائب الرئيس من الفتياترئيس نائب ال

 ماهر عبدالرحيمشهاب  البنون منرئيس نائب ال -11

 إقبال مبارك الصباح الفتيات منرئيس نائب ال -11

 من البنون والرئيس من الفتياترئيس ال

 المطيري ممحمد فيصل الغني البنونمن رئيس ال -12

 جاوا رشدان حسن الرشدان من الفتياترئيس ال -12

 

 

 2019 نوفمبر -  3العدد 

 مع أطيب التحيات، 
 جيهان حسنالسيدة / 

 الثانويةالمدرسة  عد مدير /امس
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