
 

 

 

Upcoming 
Events 

 

 

 

 

 

Spring Break 

Apr 3rd 

- 

Apr 7th  

 

 

 

 

 

Ramadan  

Schedule begins 

Apr 10th  

Timing 

9:00am-1:30pm 

 

 

 

 

 

April 10th Gp B 

April 11th Gp A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Month at CBS 
Bringing Talent to Life 

VOL 8 – April 2022 

Secondary School 

 

Sincerely, 

Ms. Gihan Hassan 

High School Principal  
   

Dear CBS families, 

As we are now 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.  

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.  

I wish you all a wonderful and relaxing 

spring break as it also includes the first 

days of Ramadan, Spring break starts 

from April3rd till April 7th and school 

re-opens on April 10th with Ramadan 

timings. 

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 9:00am till 1:30pm. 

Schedules will be shared with students   

shortly. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 14th 

Girgian  

Celebration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 28th 

Cimate Action 

Workshop  

This Month at CBS 
Bringing Talent to Life 

VOL 8– April 2022 

Secondary School 
 

Sincerely, 

Ms. Gihan Hassan 

High School Principal  

Re 
Re-registration for the academic year 2022-2023 
 
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 

Thanks to all parents who 
took time to meet with their 
child’s teachers on March 
29th-March 31st. The parent 
conference was very        
successful. 

In case you could not 
schedule meetings with the 
teachers, kindly connect 
with the HS office to arrange 
for another time to meet with 
teachers on MS Teams. 

Best of luck to all students in the last quarter of this year! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Month at CBS 
Bringing Talent to Life 

VOL 8– April 2022 

Secondary School 
 

Sincerely, 

Ms. Gihan Hassan 

High School Principal  

Re 

MAP Test 
 

During March, students of grades 
6-12 took tests called Measures of 
Academic Progress

®
 (MAP

®
). We 

give students MAP tests to        
determine your child’s instructional 
level and to measure academic 
growth throughout the school year, 
and from year to year in the areas 
of Reading, Language, Math and 
Science.  

 

MAP tests are unique in that they 
adapt to be appropriate for your child’s level of learning. As a result, each 
student has the same opportunity to succeed and maintain a positive attitude 
toward testing.   

 

Results of the MAP tests provide the school with information on how your 
child is developing, and we want all students to show what they know.       

Parental support is vital in the       
motivation of our students and by 
working together I am confident our 
students will continue to grow. 

 

After the MAP Test results are      
obtained, each teacher will discuss 
the student results and goals set for 
your subject areas with his/her     
students individually.  

 

This process helps students set their goals and plan with their teachers on 
how to achieve them. At the same time, it helps teachers plan their lessons 
according to the students needs 

 

Thank you for your support. 



 

 

 

 

 

 

 

 

بداية جدول مواعيد شهر 

 رمضان

أبريل  10  

 المواعيد

م 1:30 -ص  9:00  

 

 

 

 

 

أبريل المجموعة ب 10  

أبريل المجموعة أ  11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 2222أبريل  - 8العدد 

 المدرسة الثانوية

 

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية

 األعزاء، المدرسة الكندية ثناية اللغةعائالت 

وحيث أننا نبدأ اآلن الربع الدراسي الرابع واألخير من هذا العام الددراسدي الدددريدد  أود أن 
أذكر أولياء األمور بمدى أهمية أن يكونوا داعمين لتعليم أطدالهم ورفداهديدتدهدم بادكد  عدام. 

 ندرك أنه لديكم العديد من المسئوليات وقد تحتاجون إلى بعض الدعم.
 

في حا  أن كان لديكم في أي وقت أي استددسدار 
أو سؤا   يرجى عدم التردد فدي الدتدوامد  مدع 
المدرسة للحمو  على التوجيه و/أو الدتدوحديد  
و/أو النميحة. ناعر جدمديدعدندا  مدعدلدم الدددمد  
الخاص بطدلك أو مستاار التوجيه المدرسدي أو 
ممرحة الدمددرسدة أو األخمدائدي اعجدتدمداعدي 

بالمدرسة أو أنا اخميا  بالسعادة بمساعدتكم. نود أن نتأكد من أننا ندعمكم أنتم وأطدددالدكدم 
 دراسيا وعاطديًا قدر اإلمكان. نريد أن نجع  هذا العام ناجًحا قدر اإلمكان.

 

أتمنى لكم جميعًا عطلدة ربديدع رائدعدة ومدريدحدة 
وخامة أنها تمداد  األيدام األولدى مدن ادهدر 

 7أبريل حتى  3رمحان. تبدأ إجازة الربيع من 
 10  وتستأن  الدمددرسدة عدمدلدهدا بدتداريد  أبريل
 مع مواعيد اهر رمحان.  أبريل

 

فددي هددذا المدددد أود أن أهددنددئددكددم بدد دددوم اددهددر 
رمحددان الددمددبددارك وأتددمددنددى لددكددم ولددعددائدد تددكددم 

 وأحبائكم رمحان سعيداً ومباركاً. اليوم الدراسي في رمحان يكون أقمر كالمعتاد.

ستتم مااركة الدجدداو  مدع  م. 1:30ص حتى  9:00مواعيد المدرسة الثانوية من الساعة 
 الط ب قريبًا.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبريل  14

 احتفال القريقعان

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبريل  28

 ورشة العمل المناخي

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 2222أبريل  - 8العدد 

 المدرسة الثانوية

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية

 

Re 
 2023-2022إعادة التسجيل للعام الدراسي 

 

حان الوقت لحجز م عد لطدلك للعام الدراسي الجديد. الم اعد محدودة لدينا وكما تعلمون ف د بدأ 
 تسجي  الط ب الجدد بالدع . لذا نحثكم على إعادة تسجي  أطدالكم قب  اغ  جميع الم اعد.

 

 اجتماع المعلمين وأولياء األمور
 

 13مارس إلى   92شكًرا لجميع أولياء األمور الذين قضوا وقتًا في مقابلة معلمي أطفالهم في الفترة من 
 مارس. كان اجتماع المعلمين وأولياء األمور ناجًحا للغاية.

 

فىىي لىىالىىة رىى ع قىى رلىى  رىىلىى  جىى ولىىة 
االجىىتىىمىىارىىاع مىىع الىىمىىعىىلىىمىىيىىن  يىىرجىى  
االلصال بمكتب الم رسة الثانوية لترليب 
مىىورىى  للىىر لىىلىىقىىاء الىىمىىعىىلىىمىىيىىن رىى ىىر 

 مايكروسوفت ليمز. 
 

لًظا موفقًا لىجىمىيىع الىيىال فىي الىربىع 
 ال راسي األلير من هذا العاع!

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 2222أبريل  - 8العدد 

 المدرسة الثانوية

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية

 

Re 

 اختبار مقياس التقدم االكاديمي
 

أجرى ط ب المدو  مدن السدادإ إلدى 
الثاني عار خ   اهر مارإ اخدتدبدارات 

®تسمى م ياإ الت دم األكاديمي (
MAP . (

يخحع الط ب عختبارات م يداإ الدتد ددم 
اعكاديمي لدتدحدديدد الدمدسدتدوى الدتدعدلديدمدي 
للطالب وقياإ النمو األكاديمي على مددار 
العام الدراسي  ومن سنة إلدى أخدرى فدي 
مددجدداعت الدد ددراءة والددلددغددة والددريدداحدديددات 

 والعلوم.

 

تعتبر اختبارات م ياإ التد ددم األكداديدمدي 
فريدة من نوعها من حيث أنها تتكي  لتكون مناسبة لمستوى تعلم الطالب. نتيجة لذلك  يدتدمدتدع 

 ك  طالب بندإ الدرمة للنجاح والحداظ على موق  إيجابي تجاه اعختبار.
 

تزود نتائج اختبارات م ياإ الت دم األكاديمي المدرسة بمعلومات حو  كيدية تطور طدلك  كمدا 
نريد من جميع الط ب إظهار معرفتهم. يعد دعم أولياء األمور أمًرا حيويًا في تحدديدز طد بدندا 

وأنني على ث ة أنده مدن خد   الدعدمد  مدعًدا 
 سيستمر ط بنا في التطور. 

 

بع  الحصول رل  نتائج الت ار مقياس التقى ع 
االكاديمي  سيقوع كل معلىم بىمىشىاقتىة نىتىائىج 
الىىيىىال واألهىى اد الىىمىىحىى دة لىىلىىمىىجىىاالع 

 والتخصصاع مع طابه بتكل فردي.
 

لسار  هىذ  الىعىمىلىيىة الىيىال رىلى  لىحى يى  
أه افهم والتخييط مع معلميهىم لىول كىيىفىيىة 
لحقيقها. كما لسار  الىمىعىلىمىيىن كىذلى  رىلى  

 لخييط دروسهم وفقًا اللتياجاع اليال.

 

 .ولكم جزيل التكر رل  درمكم


