
 

 

 

Upcoming Events 

 

 

 

 

 

 

Feb 5th 

Student Re-
registration begins 

 

 

 

 

 

Feb 15th 

University Fair  

G11-12  

 

 

 

 

 

Feb 16th 

Bake Sale 2 

 

 

 

 

  

February 19th 

Day off  

(Israa and Miraaj)  
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Dear CBS Family,  
 

I would like to congratulate you and your families for the  

National and Liberation Days and wish you many happy  

returns. In this occasion, I wish you take some time to tell 
the younger generation about the long way grandparents 
had to go to provide us with freedom and good life. May 
Allah bless  

Kuwait, Prince, Crown Prince and all citizens and expats. 

 

This year, after the full return to normal life, we’re trying to provide our student with 
multiple opportunities to grow and reach their full potential. We offer many activities, 
awareness sessions, trips and different fairs.  

 

We encourage our students in high school to share in competitions either in school or 
outside. At CBS our staff is keen on offering outstanding follow up and communication 
with parents and we believe that keeping parents informed and giving them the chance 
to be involved in their child’s education is key to healthy relationship between home 
and school. 

Our after school support program continues to help students bridge their educational 

gaps in English Math, Science and Arabic. We highly encourage our students to use that 

time if they need more explanation or practice for any of the taught concepts. 

Shout out to students who shared in the STEAM Fair in January for their creative pro-

jects and outstanding presentations.  

Keep up the good work high schoolers!  

 
 

Monthly Character Trait (INITIATIVE) 
 

During the month of February, our students 
will be working on many projects and will 
lead different  
initiatives. 
 
They will discuss the meaning of initiative, 
how to lead an initiative taking in  
consideration cost, value, risk, risk mitigation 
and the final target.  

 
Students along with their teachers will find out about initiative from global and Islamic 
perspectives and will look at it  from theory to application, looking into  
examples of initiatives lead by youth. 



 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upcoming Events 

 

 

 

 
 

Feb 23rd 

National Day  

Celebration 

 

 

 

 

 

Feb 25th– 27th  

National Day  

Holidays 
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HS University applications 

As university applications started , this is the 

time when seniors are the busiest during the 

year as they get ready for their exams and 

they handle the university applications. 

Our guidance counselor, Ms. Lama J. is the 

one who plans for those applications with the 

students. She will follow up with each and  

every student on the application requirements (transcript, letter of motivation, CV, etc.,) 

I wish our seniors the best of luck in their admissions and that all of them will be en-

rolled in their desired universities. 

National Day Celebrations  

This year, celebrations will  be in full gear! The national 

day committee started planning since December for this 

event.  

Students and staff are ready to celebrate by studying 

about Kuwait history throughout present and prepare for 

the future. Students of HS are looking into Kuwait vision 

2035 to prepare for the future possible needs and  

professions. 

Registration is OPEN: 

IT’s the time to re-register your children at CBS  for the 

academic year 2023-2024 as reg-

istration opens in February for our 

students and their siblings.  

Make sure to reserve your child a 

seat as seats are limited and we would like to avoid the situation 

where our students miss their seats because of  being late in re-registration. 

 

Sincerely, 

Ms. Gihan Hassan 

High School Principal  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 0202فبراير  - 6العدد 

 المدرسة الثانوية
 

 

 أعزائي عائالت المدرسة الكندية ثنائية اللغة، 
 

أتمنى أود أن أهنئكم وأهنأ عائالتكم بالعيد الوطني وعيد  التحرير و
. في هذه المناسبة، أتمنى أن تقضوا لكم أعواما مديدة من السعادة

بعض الوقت إلخبار جيل الشباب بالطريق الطويل الذي قطعه 
األجداد من أجل الحرية والحياة الكريمة. أسأل هللا العظيم أن يحفظ 

 دولة الكويت وأميرها وولي عهده وجميع المواطنين والمقيمين.

 

وهذا العام بعد العودة للحياة الطبيعية بشكل تام، نحاول تزويد 
طالبنا بفرص متعددة للنمو والتطوير والوصول إلى إمكاناتهم 
الكاملة. حيث نقدم العديد من األنشطة وجلسات التوعية والرحالت 

 والمعارض المختلفة.

 

إننا نقوم بتشجيع طالبنا في المدرسة الثانوية على المشاركة في المسابقات سواء في المدرسة أو 
خارجها. يحرص موظفونا في المدرسة الكندية ثنائية اللغة على المتابعة وتواصل مع أولياء األمور 
بشكل متميز حيث أننا نؤمن أن إبقاء أولياء األمور على اطالع ومنحهم الفرصة للمشاركة في تعليم 

 أطفالهم أمر أساسي لعالقة جيدة وصحية بين المنزل والمدرسة.

 

يستمر برنامج الدعم ما بعد المدرسة في مساعدة الطالب على سد الفجوات التعليمية في اللغة 
االنجليزية والرياضيات والعلوم واللغة العربية. نحن نشجع طالبنا وبشدة على استغالل هذا الوقت 

 إذا كانوا بحاجة إلى مزيد من الشرح أو الممارسة ألي من المفاهيم التي يتم تدريسها.

( STEAMوالرياضيات ) التحية للطالب الذين شاركوا في معرض العلوم والتكنولوجيا والهندسة
 في يناير لمشروعاتهم اإلبداعية وعروضهم التقديمية المتميزة.

 فلتستمروا في العمل الجيد يا طالب المدرسة الثانوية!
 
 

 سمة الشخصية لهذا الشهر )المبادرة(

 مبادرات مختلفة.وسيقوموا بقيادة  سيعمل طالبنا خالل شهر فبراير على العديد من المشاريع

سوف يناقش الطالب معنى المبادرة وكيفية قيادة المبادرة مع األخذ في االعتبار التكلفة والقيمة 
 والمخاطر وتخفيف المخاطر والهدف النهائي.

 

وسوف يتعرف الطالب جنبًا إلى جنب مع معلميهم 
على المبادرة من وجهات نظر عالمية وإسالمية 
والبحث فيها منن الناحية النظرية والعملية والبحث 

 كذلك في أمثلة للمبادرات التي يقودها الشباب.



 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 0202فبراير  - 6العدد 

 المدرسة الثانوية

 

 طلبات االلتحاق بالجامعات في المدرسة الثانوية

مع بدء طلبات االلتحاق بالجامعة، فإن هذا هو 

الوقت الذي يكون فيه طالب المرحلة العيا هم 

األكثر ازدحاًما خالل العام حيث يستعدون 

 المتحاناتهم ويتعاملون مع طلبات الجامعة.

مستشارة اإلرشاد والتوجيه في  -إن االسيدة / لمى 

هي التي تعمل على التخطيط لتلك  -المدرسة 

الطلبات مع الطالب. وسوف تتابع مع كل طالب متطلبات التقديم )شهادة الدرجات، الخطاب 

 التحفيزي، السيرة الذاتية ، إلخ(.

أتمنى لكل طالب من طالب المرحلة العيا حًظا موفقًا في القبول الجامعي وأن يتم تسجيلهم جميعًا في 

 الجامعات التي يرغبون االلتحاق بها. 

 

 احتفاالت العيد الوطني

ستكون االحتفاالت هذا العام على أكمل وجه! بدأت لجنة العيد 

 الوطني التخطيط لهذه الفعالية منذ شهر ديسمبر.

إن الطالب والموظفون على استعداد لالحتفال من خالل 

دراسة تاريخ الكويت طوال الوقت واالستعداد للمستقبل. يتطلع 

للتحضير  5302طالب المدرسة الثانوية إلى رؤية الكويت 

 والتجهيز لالحتياجات والمهن المستقبلية المحتملة.

 

 التسجيل متاح: 

حان الوقت إلعادة تسجيل أبنائكم في المدرسة الكندية ثنائية اللغة أو العام 

 حيث يبدأ التسجيل في فبراير لطالبنا وإخوتهم. 5352-5350الدراسي 

. إننا نود تجنب المقاعد محدودةتأكد من حجز مقعد ألبنك/أبنتك حيث أن 

 الموقف الذي يفقد فيه طالبنا مقاعدهم بسبب التأخر في إعادة التسجيل.

 

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية


