This Month at CBS

Upcoming
Events

Bringing Talent to Life

September-2021

Message from the Elementary Principal

1st Installment
of
school fees due
on
September 2nd

First day of
Online classes
All grades
On
Sep 1st

Dear Elementary Parents,
Welcome back to all our CBS families! We
hope you had an enjoyable and restful summer
break! CBS staff have been working diligently
to provide a healthy, safe and welcoming
transition for the start of our school year. The
first stage of our school opening will be on-line
starting Wednesday, September 1st. The return
to the school campus will be on September
26th. We are excited to welcome our students
back. We are pleased that our back to school
program has been approved by the Ministry
and we will continue to work closely with the
recommendations from the Ministry of Health
and the Ministry of Education.

Online Learning: (1st September to 23rd September)
Your child’s teacher will be sending important information for the first day. The
first few days of school will provide students the opportunity to meet their
teachers and classmates, be involved in introductory activities, share time with
their classmates and find out what their schedules and lessons will be for the
first few weeks of school. We want to make sure students have a great start
back!
On-Campus Learning: (from 26th September)
The first weeks (September 1st to 23rd) of on-line learning will give students a
good start for transitioning back to the school campus on September 26 th. It will
be an exciting day to see our students back on campus!
• Our KG to Grade 3 students will attend school each day; we know our
younger students do better with in-person learning.
• Grade 4 to 5 students will have a hybrid model of on-campus and on-line
learning.

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

الفاعليات القادمة

سبتمبر—0202
رسالة من مديرة المرحلة االبتدائية

 2سبتمبر

اعزائي أولياء األمور،
مرحبًا مرة أخرى بجميع عائالت المدرسة الكندية ثنائية اللغة! نأمل أن تكونوا قد قضيتم إجازة
صيفية ممتعة ومريحة! يعمل موظفو المدرسة الكندية ثنائية اللغة
بكل جد واجتهاد لضمان انتقال صحي وآمن وترحيبي في بداية
العام الدراسي في المدرسة .ستكون المرحلة األولى من عمل
مدرستنا عبر اإلنترنت "أون الين" اعتبارً ا من يوم األربعاء
الموافق األول من سبتمبر .أما العودة إلى الحرم المدرسي فستكون
بتاريخ  26سبتمبر .نحن متحمسون للترحيب بعودة طالبنا
ويسعدنا ويسرنا أن برنامج العودة إلى المدرسة قد تمت الموافقة
عليه من قبل الوزارة وسنواصل العمل عن كثب مع التوصيات
الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة التربية.
الدراسة أونالين ( :من  1سبتمبر إلى  32سبتمبر(
سيقوم المعلم الخاص بأبنك/ابنتك بإرسال معلومات مهمة في اليوم األول .إن األيام القليلة األولى من
المدرسة ستمنح الطالب الفرصة لمقابلة معلميهم وزمالئهم في الفصل والمشاركة في األنشطة
التمهيدية ومشاركة الوقت مع زمالئهم في الفصل ومعرفة جداولهم ودروسهم في األسابيع القليلة
األولى من المدرسة .إننا نسعى إلى التأكد من عودة وبداية رائعة للطالب!

الدراسة داخل الحرم المدرسي ( :من يوم  32سبتمبر )
األسابيع األولى )من تاريخ  1إلى تاريخ  23سبتمبر( من التعلم عبر اإلنترنت سوف تمنح الطالب
بداية جيدة لالنتقال مرة أخرى إلى الحرم المدرسي بتاريخ  26سبتمبر .سيكون يومًا مثيرً ا لرؤية
طالبنا يعودون إلى الحرم المدرسي!
• سوف يحضر طالبنا من صف الروضة إلى الصف الثالث المدرسة كل يوم؛ حيث أننا نعلم أن
أداء طالبنا األصغر س ًنا يكون أفضل من خالل التعلم الشخصي.
• طالب الصفوف من الرابع إلى الخامس سيكون لديهم نموذج هجين للتعلم داخل الحرم المدرسي
والتعلم عبر اإلنترنت.

اأستحقاق القسط االول

 1سبتمبر
أول يوم دوام أونالين

جميع الصفوف

September
Character
Skill Respect

More information will be provided on the CBS Precautionary and Health measures
for on-campus learning. We have been working closely with the Ministry of Health
and the Ministry of Education to ensure we are meeting the highest of standards
for the health and safety of our students, families and staff.
A reminder to parents who have not yet registered to please contact the school if
you want your child to start on September 1st. We want to be ready for all students
so they have a great start to the school year. Please contact the ES School office if
you have any questions or concerns.
Please note: Students will receive the MS Teams login credentials on the parent’s
email registered on RenWeb and as SMS. Please make sure your email is updated
and reach out to the ES secretary if you need assistance
September Character Skill - Respect
We respect ourselves and others. We respect belongings, the
environment, and the world around us.

First Day of
school
Grade 4-5
Sept 26th

Uniform and Book Sale 3031:
Books and uniform purchase is open on-campus. Please purchase the books
before classes begin so that your child is fully equipped for online learning.
Online classes timing from September 3031:

First day of
school

Grade

Timing

JK—SK

1:30—3:30
3:30—5:30

Gr. 1 – 2

2:30—5:45

Gr. 3

2:30—6:15

Gr. 4—5

8:30 –2:30

Any Concerns or queries:
KG — Grade 3

Sept 28th

Kindly reach out to the ES office or IT support office in case you have any
questions or concerns.
Ms.Abna, IT Support :

itsupport1@cbskuwait.com

Mr.Siva, IT support:

itsupport5@cbskuwait.com

Ms.Maha,ES Secretary: psecretary2@cbskuwait.com

Dr.Mary, ES principal:

esprincipal@cbskuwait.com

Sincerely,
Dr. Mary Kelly
Elementary School Principal

.سيتم توفير مزيد من المعلومات حول التدابير الوقائية والصحيةالخاصة بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة
للتعلم داخل الحرم المدرسي .لقد عملنا عن كثب مع وزارة الصحة ووزارة التربية لضمان تلبية أعلى
معايير الصحة والسالمة لطالبنا وعائالتنا وموظفينا.

الصفات السلوكية
االحترام

تذكير ألولياء األمور الذين لم يقوموا بالتسجيل بعد ،يرجى االتصال بالمدرسة إذا كنت تريد أن يبدأ أبنك/
أبنتك في األول من سبتمبر .نسعى إلى أن نكون مستعدين لجميع الطالب حتى يكون لديهم بداية رائعة
للعام الدراسي .يرجى التواصل مع المدرسة االبتدائية إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات.
يرجى العلم  :أنه سوف يصل للطالب على البريد اإللكتروني الخاص بولي األمر المسجل على برنامج
الرين ويب ورسالة نصية متضمنا بيانات الدخول إلى برنامج ميكروسفت تيمز  .يرجى التأكد من أن
بريدك اإللكتروني محدث .يمكنك التواصل مع سكرتيرة المرحلة االبتدائية إذا كنت بحاجة إلى مساعدة.
الصفات السلوكية في شهر سبتمبر— االحترام
نحن نحترم أنفسنا واآلخرين .نحن نحترم المقتنيات والبيئة والعالم من حولنا.
بيع الكتب و الزي المدرسي :
شراء الكتب والزي الرسمي مفتوح داخل المدرسة  .يرجى شراء الكككتكب قكبكل بكدء الكدراسكة حكتكى يكككون
ً
مجهزا بالكامل للتعلم عبر اإلنترنت.
طفلك
مواعيد الصفوف عبر اإلنترنت اعتبا ًرا من  2سبتمبر :0202
الوقت

الصف

1:30—3:30
3:30—5:30

روضة أولي—ثانية

2:30—5:45

الصف االول والثاني

2:30—6:15

الصف الثالث

8:30 –2:30

الصف الرابع و الخامس

أي استفسارات أو أسئلة:
يرجى التواصل مع مكتب المرحلة االبتدائية أو مكتب الدعم الفني في حال كان لديك أي أسئلة أو استفسارات.
السيدة أبنا ,دعم فني :

itsupport1@cbskuwait.com

السيد شبفا ,دعم فني
psecretary2@cbskuwait.com
السيدة مها  :سكرتارية :
الدكتور ميري  :مديرة المرحلة االبتدائيةesprincipal@cbskuwait.com :

 22سبتمبر
أول يوم دوام داخل
المدرسة
من الصف
الرابع
إلى
الخامس

 22سبتمبر
أول يوم دوام داخل
المدرسة
من

itsupport5@cbskuwait.com

دكتورة  /ماري كيلي
مديرة المرحلة االبتدائية
المدرسة الكندية ثنائية اللغة

الحضانة
إلى
الصف الثالث

