Core Beliefs
We believe in:
1. Individual
Accountability
2. Having a
positive belief in
People
3. Developing
critical thinking
Upcoming Events
March 6
Science Fair Gr 6-8
March 7
Science Fair
Gr 9-12
Sports Day Gr 6-8
March 13
Young Author’s Day
March 17-20
Islamic Fair
March 18
Parent Engagement
Grade 6

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,
We welcome the month of March and warmer weather as we continue to
enjoy the learning and exciting lessons here at CBS. The Students are
working hard to do well in Quarter 3 which concludes at the end of the
month. We continue to follow our Mission Statement each and every day, as
the students strive to improve and grow into mature responsible young adults
reaching for high expectations and academic success for their future. We
are seeing our students “Bringing Talent to Life”.
Our students are developing critical thinking skills and gaining knowledge in
the steps that are necessary for success and earn higher marks.
Steps include:
• Being in class on time each day
• Listening to the teacher
• Reading, writing, and taking notes
• Ask questions for understanding
• Attend Counting On You
• Study
At CBS, our After School Clubs are growing and supporting students outside
of the classroom. Mr. Michael (Secondary Vice-Principal) is offering the
Restorative Justice Program for students from grades 10-12, Drama Club
with Ms. Tasneem, and Girls Getting Along with Ms. Zeina and Ms. Lama,
Robotics with Mr. Qaizer, and Yearbook with Ms. Toka and Ms. Sally.

Courage

March 21
Mother’s Day
Celebration
March 21
Quarter 3 Ends
March 21
Healthy Living Event
Courage Assembly

March 22-30
Spring Break

Sincerely,
Mr. Paul Barwinski
Secondary School Principal

Study Skills Students that wish to be successful will need to develop their study skills. Learning is
not something that can be turned on or off like a light switch. Learning occurs over time with hard
work when focussed on understanding over a period of time.
To learn students need to work on their study skills.
Here are some tips:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Make a weekly or daily “to do” list, use a calendar
Get up early to get stuff done, prioritize and schedule
what you need to do – be realistic!
Have a spot where all studying takes place
Make or join a study group
Review your notes regularly
Read more than once
Don’t put off reading assignments until the last minute!
Review after reading
Make flashcards
Get help if you need it

National Day Celebration
The annual National Day Celebration at CBS is a
joyous occasion where our CBS community joins
together to celebrate Kuwait’s history, culture and
people. This year, our staff and students have
worked diligently to create a fantastic stage
performance for our parent community. The
performances displayed a wide range of
presentations from poetry readings to plays. In
addition, our students conducted a formal Kuwaiti
student march. Parents were pleased with the
performances of all the students. We would like to
thank all the parents and staff for their participation
in this fantastic event.
Math Fair
Math is an important part of every students’ everyday learning
at CBS. We teach students to synthesize their learning by
producing projects that reflect their critical thinking as well as
their creativity. The CBS Math Fair is where CBS students can
display their learning by creating games and activities centered
around developing critical thinking skills math.
The Math Fair showed a wide range of student work across
different content areas in mathematics. Students created
various projects and games showing their learning in math.
Students had the opportunity to engage with their fellow students’ math games and projects. Our students were able to
understand the benefits of using alternative means such as
games and project work to help them understand difficult concepts in mathematics.
Students also had the opportunity to have their work recorded
on video to further help their development and reflect on their work and presentation. We would like
to thank the teachers and students for all their efforts for this wonderful event.
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Growth Mindset
We want students to work hard at school everyday. This will lead to
success. The Counting On You Program after school also helps
support student learning.
Students should arrive for the Counting On You After School Program at
2:45 pm and stay until 3:15 pm. Sunday, Monday, and Tuesday. Please
continue to support the student attendance and be 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.
School start time is 7:30 am.

Middle School
The CBS middle school soccer team once again made a triumphant return to
the Mesillah soccer pitch with another brilliant performance led by the strong
goalie performance of 8B’s Abdul Rahman. In qualifying action, the CBS
boys held off the strong attack of teams such as IAK and FBS to qualify for
semifinal competition. CBS boys were not able to hold off the strong offense
of A’Takamul in a losing effort in their first semifinal match. Undeterred, the
CBS team went into the bronze medal game against GBS with a renewed
sense of purpose. Displaying their best defensive performance of the day,
the game’s regulation time came to an end with 0-0 score. In the ensuing
penalty kicks, CBS’s strong goalie and penalty kicks skills
were superior, defeating GBS and clinching the bronze model.
We would like to thank the entire CBS team and coach Tamas
for their strong effort and, more importantly, their emphasis on
team work and fair play.

Sincerely,
Mr. Paul Barwinski
Secondary School Principal

هذا الشهر بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة
إدخال الموهبة في الحياة

العدد رقم 2219 - 2

المرحلة الثانوية
رسالة المدرسة:
تتمثل رسالة المدرسة الكندية ثنائية اللغة في توفير بيئة أمنة وداعمة وفعالة لرفع مستوى التوقعات
وتحقيق النجاح األكاديمي.

السادة أولياء األمور األفاضل،
إننا نستهل شهر مارس ذو الطقس األكثر دفئا ً ونحن مازلنا نتمتع بالعملية التعليمية والدروس الشيقة هنا
في المدرسة الكندية ثنائية اللغة .يعمل الطالب جاهدين على تحقيق أداء جيد في الربع الدراسي الثالث
الذي من المقرر انتهائه بنهاية هذا الشهر .ونحن نواصل متابعة تنفيذ رسالتنا المدرسية كل يوم ،حيث
يسعى طالبنا إلى التحسن والتطور كي يصبحوا شباب راشدين وناضجين ومسؤولين وطامحين إلى
تحقيق آمالهم الكبيرة والنجاح األكاديمي في مستقبلهم .إننا نرى طالبنا "يقومون بإدخال الموهبة في
الحياة".
يقوم طالبنا بتطوير مهارات التفكير النقدي وكسب المعرفة من خالل خطوات تعد ضرورية من اجل
تحقيق النجاح والحصول على أعلى الدرجات.
تشمل هذه الخطوات ما يلي:
• الحضور إلى الفصل في الوقت المحدد كل يوم.
• االستماع إلى المعلم
• القيام بالقراءة والكتابة وأخذ المالحظات
• توجيه أسئلة من أجل فهم الموضوعات بشكل تام
• حضور برنامج Counting On You
• المذاكرة والدراسة
في المدرسة الكندية ثنائية اللغة ،يتلقى الطالب الدعم الالزم من خالل النوادي التي تقام بعد اليوم
الدراسي وذلك خارج الفصول الدراسية .حيث يقدم السيد مايكل (مدير مساعد المرحلة الثانوية) برنامج
العدالة التصالحية للطالب من الصفوف  01إلى  .01أما نادي الدراما فتقدمه السيدة  /تسنيم في حين ان
السيدة  /زينة والسيدة  /لمى تقدم برنامج  .Girls Getting Alongويقدم السيد  /قيصر برنامج
الروبوتات وتقدم السيدة  /تقى والسيدة  /سالي برنامج .Yearbook

الشجاعة

القيم األساسية
نؤمن بـ:
 .1المسئولية الفردية
 .2الفكر اإليجابي تجاه
األفراد
 .3تطوير التفكير الناقد

الفعاليات القادمة
 6مارس
معرض العلوم
للصفوف 8 - 6
 7مارس
معرض العلوم
للصفوف 12 - 9
اليوم الرياضي
للصفوف 8 - 6
 13مارس
يوم المؤلف الصغير
 22 - 17مارس
المعرض اإلسالمي
18مارس
فعالية مشاركة أولياء أمور
طالب الصف 6
 21مارس
االحتفال بعيد األم
 21مارس
نهاية الربع الثالث
 21مارس
فعالية الحياة الصحية
اجتماع سمة الشخصية
الشجاعة

مع خالص الشكر،
السيد  /بول بارونسكي
مدير المدرسة الثانوية

 32 - 22مارس
عطلة الربيع

مهارات الدراسة:
الطالب الذين يرغبون في تحقيق النجاح سوف يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم الدراسية .وإن التعلم ليس أداة يمكن تشغيلها أو
إيقافها مثل مفتاح الضوء ،بل إن التعلم يحدث مع مرور الوقت والعمل الشاق عندما يتم التركيز على تحقيق االستيعاب على مدار
فترة من الزمن .إن الطالب بحاجة إلى العمل على تحسين مهاراتهم الدراسية من أجل التعلم.
إليكم بعض النصائح:
• إنشاء قائمة "مهام" أسبوعية أو يومية واستخدام واستخدام التقويم.
• االستيقاظ مبكراً إلنجاز المهام ،وجدولة وترتيب ما يحتاج الطالب إنجازه
حسب األولويات – كن واقعيا ً
• اختيار مكان مخصص للدراسة/المذاكرة
• عمل فريق دراسي أو المشاركة فيه
• مراجعة المذكرات الدراسية بانتظام
• القراءة أكثر من مرة
• عدم تأجيل الواجبات حتى اللحظة األخيرة
• المراجعة عقب القراءة
• ابتكار بطاقات تعليمية
• طلب المساعدة إذا كان الطالب في حاجة إليها

االحتفال بالعيد الوطني

يعد االحتفال السنوي بالعيد الوطني في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
مناسبة مبهجة حيث يلتقي مجتمع المدرسة الكندية سويا لالحتفال
بتاريخ الكويت وثقافتها وشعبها .في هذا العام ،عمل معلمينا وطالبنا
بجد واجتهاد إلقامة عرض مسرحي رائع لمجتمعنا من أولياء األمور.
تضمن العرض المسرحي مجموعة كبيرة من العروض التي تشمل
القراءات الشعرية والمسرحيات .باإلضافة إلى ذلك ،قام طالبنا بمسيرة
طالبية كويتية رسمية .لقد كان أولياء األمور مسرورين وسعداء بأداء
جميع الطالب .نود أن نشكر جميع أولياء األمور والموظفين
لمشاركتهم في هذه الفعالية الرائعة.

معرض الرياضيات
تمثل الرياضيات جزءًا مهمًا من التعلم اليومي لكل طالب في المدرسة الكندية ثنائية اللغة .إننا نعلم الطالب القيام بتجميع ما يتعلمونه
من خالل إنتاج المشاريع التي تعكس تفكيرهم النقدي وكذلك إبداعهم .إن معرض
الرياضيات بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة هو المعرض الذي يستطيع فيه طالب
المدرسة الكندية عرض ما تعلموه من خالل عمل ألعاب وأنشطة تتمحور حول
تطوير مهارات التفكير النقدي ومهارات الرياضيات.
تم في معرض الرياضيات عرض مجموعة كبيرة من أعمال الطالب في مختلف
مجاالت المحتوى العلمي في الرياضيات .قام الطالب بعمل مشاريع وألعاب مختلفة
تعكس تعلمهم في مادة الرياضيات .كان لدى الطالب فرصة التفاعل مع ألعاب
ومشروعات الرياضيات الخاصة بزمالئهم من الطالب اآلخرين .كان طالبنا قادرين
على فهم فوائد استخدام وسائل بديلة مثل األلعاب وعمل المشروع لمساعدتهم على
فهم المفاهيم الصعبة في الرياضيات.

كما أتيحت الفرصة للطالب لتسجيل أعمالهم على مقاطع فيديو من أجل مزيد من
المساعدة في تطويرهم وانعكاس ذلك على عملهم وعرضهم .نود أن نشكر المعلمين
والطالب على جهودهم في هذه الفعالية الرائعة.

هذا الشهر بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة
إدخال الموهبة في الحياة

العدد  - 2مارس 2102
المرحلة الثانوية
تطوير وتحسين المهارات والقدرات من خالل العمل الجاد

إننا نتطلع إلى قيام طالبنا بالعمل الجاد في المدرسة كل يوم ،وسيؤدي ذلك إلى النجاح .كما
يساعد برنامج " " Counting On Youالذي يُعقد بعد انتهاء اليوم الدراسي في دعم تعلم
الطالب ،ويجب أن يحضر الطالب هذا البرنامج في تمام الساعة  1::2بعد الظهر والبقاء
حتى  5:02عصرا ،على أن يتم الحضور في أيام األحد ،االثنين ،والثالثاء من كل أسبوع.
يُرجى مواصلة تشجيع الطالب على الحضور في الوقت المحدد حيث أن عادة االلتزام
بالمواعيد هي مؤشر مهم يدل على النجاح األكاديمي في المستقبل ،وقد أ ُ ِثبت أن الحضور
في الوقت المحدد واالستعداد للتعلم كل يوم هما عامالن للتنبؤ بنجاح الطالب في المستقبل.

لذلك ،يُرجى االلتزام بحضور وقت بدء اليوم الدراسي وهو  0:51صباحاً.

المدرسة المتوسطة

مع خالص الشكر،
السيد  /بول بارونسكي
مدير المدرسة الثانوية

الفعاليات القادمة

