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Dear CBS families,
As we are now at the end of the third quarter, starting the fourth and last
quarter of this unique school year, I want to remind parents how important it
is for you to be an advocate and support person for your child’s education
and overall well-being. We recognize you are wearing many different hats
and may need some support.

Spring Break
Apr 11th
Apr 15th

Parent
Conference
Meeting
On
Apr 8th

If at any point in time you have a concern or
question, PLEASE do not hesitate to reach out
to the school for direction, clarification and/or
advice. Your child’s classroom teacher, school
guidance counselor, school nurse, school
social worker or myself are more than happy to assist you. We want to be
sure we are supporting both you and your child academically and
emotionally as best as possible. We want to make this year as successful as
we can.
To accommodate the multiple requests
from parents to move the spring break to
include the first days of Ramadan,
knowing how important and
special
Ramadan is to families, the school
administration decided to move the
spring break one week further to be from
April 11th till April 15th instead of
April 4th to April 8th.
On this note I would like to congratulate you
on the coming of the holy month Ramadan
and wish you and your families and loved
ones a happy and blessed
Ramadan. The
school day gets shorter in Ramadan as usual.
Timings for HS are from 10:00am till 1:30pm.
Schedules will be shared with
students
shortly.

Sincerely,
Ms. Gihan Hassan
High School Principal
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Mother’s Day Celebration

Ramadan
Schedule begins
Apr 18th
Timing
10a.m.-1.30p.m.

On mother’s day, I was overwhelmed by
the sweet messages from students to
their mothers. Each message, video or
drawing spotlighted how important
mothers’ role is in the children’s lives.

Virtual class pictures
In the era of technology we live in now, even class pictures are done
virtually! That was a creative and fun solution to be together in one picture for
the yearbook. Each student chose and customized his/her avatar and shared
in the class picture. The first draft of those pictures didn’t have the names of
students, yet I could recognize many of them. I love technology!

Girgian
Celebration
Apr 26th

.

Sincerely,
Ms. Gihan Hassan
High School Principal
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Re-registration for the academic year 2021-2022
It’s the time to secure your child’s seat for the new academic year. Our seats
are limited and as you know new students registration has begun already. I
urge you to re-register your children before all seats are taken.

Teachers - Parents’ Conference
Get ready to meet with your
child’s teachers on April 8th.
The parent conference will
be from 1:00 to 6:00pm.
Appointments can be made
earlier as teachers share the
link with you. Kindly make
your reservations earlier
than the day of the
conference itself.

Sincerely,
Ms. Gihan Hassan
High School Principal

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
إدخال الموهبة في الحياة
العدد  - 7أبريل 0202
المدرسة الثانوية
أعزائي عائالت طالب المدرسة الكندية ثنائية اللغة،
نظرا ألننا اآلن في نهاية الفصل الدراسي الثالث ،وبد ًءا من الفصل الدراسي الرابع واألخير من
ً
هذا العام الدراسي غير المسبوق ،أود أن أذكر أولياء أمور الطالب لدينا بمدى أهمية أن تكون
مساندا وداع ًما لتعليم طفلك وتحقيق الرعاية له بشكل عام .نحن ندرك تما ًما مدى قيامكم بالعديد
من األدوار المختلفة وقد تحتاجون لبعض الدعم من حين آلخر.
إذا كان لديكم في أي وقت استفسار أو سؤال ،فيرجى منكم
عدم التردد في التواصل مع المدرسة من أجل الحصول
على التوجيه أو التوضيح أو النصيحة (أحدهم أو
جميعهم) .إن معلم الفصل الخاص بطفلك أو مستشار
التوجيه المدرسي أو ممرضة المدرسة أو األخصائي
االجتماعي بالمدرسة أو أنا جميعا نكون أكثر من سعداء
بمساعدتكم ودعمكم في حالة طلبكم لذلك .نريدكم أن تبقوا على يقين أننا ندعمكم وسنظل ندعمكم
أنتم وأطفالكم أكاديميًا ووجدانيًا بقدر اإلمكان .نحن نسعى إلى أن نجعل هذا العام أكثر نجا ًحا
قدر اإلمكان.
إيمانًا منا بضرورة مراعاة الطلبات المتعددة
المقدمة من أولياء األمور لنقل أيام إجازة الربيع
لتكون متضمنة األيام األولى من شهر رمضان
واالستجابة لها ،حيث نعلم تمام العلم بمدى أهمية
وخصوصية رمضان وأجواءه بالنسبة لعائالت
طالب المدرسة ،قررت إدارة المدرسة الكندية
عا
ثنائية اللغة ترحيل عطلة الربيع بقدر أسبو ً
إضافيًا لتكون من يوم  22أبريل حتى يوم 21
أبريل .بدالً من كونها من يوم  4أبريل إلى يوم 8
أبريل.
وفي هذه المناسبة أود أن أهنئكم جميعًا بقدوم شهر
رمضان المبارك أعاده هللا علينا وعليكم بالخير وأتمنى
لكم ولعائالتكم وأحبائكم رمضان سعيدا ً ومباركاً .وحيث
أن العادة جرت بأن تصبح ساعات اليوم الدراسي أقل
خالل شهر رمضان .بالتالي فإن المواعيد الرمضانية
لصفوف المدرسة الثانوية ستكون من الساعة 01:11
صبا ًحا وحتى الساعة  0::1ظهرا .كما سنقوم بمشاركة
الجداول التفصيلية مع الطالب قريبًا.

مع أطيب التمنيات،
السيدة  /جيهان حسان
مديرة المدرسة الثانوية

عطلة الربيع
 11أبريل
 11أبريل

اجتماع أولياء األمور
بتاريخ
 80أبريل
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االحتفال بعيد األم
لقد كنت مذهولة في عيد األم من كم الرسائل
الجميلة التي يبعثها الطالب إلى أمهاتهم .حيث أن
كل رسالة أو مقطع فيديو أو رسم قد سلط الضوء
على مدى أهمية دور األمهات في حياة األطفال.

بداية العمل بجدول رمضان
 10أبريل
التوقيت
 18صباحا إلى 13.8
ظهرا

صور للفصول الدراسية االفتراضية
في عصر التكنولوجيا الذي نعيش فيه اآلن ،فإن من الطبيعي أن تكون الصور الخاصة بالفصول
الدراسية مجمعة افتراضيًا! حيث كان هذا حالً
مبتكرا وممتعًا ليكونوا مجتمعين معًا في صورة
ً
واحدة من أجل وضعها في الكتاب السنوي .حيث قام كل طالب باختيار وتخصيص الصورة
الرمزية الخاصة به ومن ثم مشاركتها في الصورة الخاصة بالفصل .بالرغم من أن المسودة
األولى من تلك الصور لم تحتوي على أسماء الطالب ،إال أنني تمكنت من التعرف على العديد
منهم .أنا أحب التكنولوجيا!
.

مع أطيب التمنيات،
السيدة  /جيهان حسان
مديرة المدرسة الثانوية

االحتفال بالقريقعان
 62أبريل
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إعادة التسجيل للعام الدراسي 0200-0202
حان الوقت لتأمين مكان لطفلك لدينا في المدرسة الكندية ثنائية اللغة خالل العام الدراسي
الجديد .إن األماكن لدينا محدودة للغاية وكما تعلمون فقد بدأ بالفعل إعادة تسجيل الطالب الجدد
للعام الدراسي الجديد .ومن ثم فإنني أحثكم على ضرورة إعادة تسجيل أطفالكم قبل شغل جميع
األماكن المخصصة للطالب.

اجتماع المعلمين وأولياء األمور
ينبغي أن تستعدوا لحضور اجتماع
المعلمين وأولياء األمور الذي
سيجري انعقاده في اليوم الثامن من
شهر أبريل .حيث سينعقد اجتماع
أولياء األمور من الساعة 0:11
ظهرا إلى الساعة  0:11مسا ًء .يمكن
تحديد المواعيد في وقت مبكر ،حيث
يشارك المعلمون الرابط الخاص
باللقاء معكم .يرجى تنسيق حجز
مواعيدك في وقت أبكر قبل يوم من االجتماع نفسه.

مع أطيب التمنيات،
السيدة  /جيهان حسان
مديرة المدرسة الثانوية

