This Month at CBS

Upcoming
Events

Bringing Talent to Life

October-2021

Oct 13th
After school
clubs begin

Message from the Elementary Principal
Welcome back CBS Families!
It was a joy to welcome our Pre-K to Grade 1 students last week for their return
to campus orientation. I am so proud of how our little ones followed the rules
and settled in with their teachers and classmates. Some were a little nervous,
but after meeting their friends and seeing their teachers in person they were
excited and happy to be back at school. It was great to see all the smiles on
everyone’s faces, teachers, students, and parents!

Oct 14th
Comic Workshop

Tomorrow, October 1st, we welcome our Grade 2 to 5 students back on
campus. We are ready and excited to see everyone. We ask for your patience
as students enter the campus and we follow the MOH and the MOE protocols
to ensure a safe entry. Please note the following:
•

Oct 19th
Prophet’s
Birthday

Oct 21st
Career Day

•
•
•
•

Take your child(ren) temperature before coming to school. If over 37.5
or if showing any symptoms, please keep them home.
Students enter the building using their assigned grade level gate.
Temperatures will be taken upon entry and students then walk to class.
All corridors have markers to maintain social distancing.
Parents may not enter the building at any time without a scheduled appointment.

With these measures in place, we
hope to have a safe and successful
return to school. Thank you for supporting safe practices during this
time.

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

الفاعليات القادمة

أكتوبر —0202
رسالة من مديرة المرحلة االبتدائية

مرحبا بعودتكم عائالت المدرسة الكندية ثنائية اللغة!

 31أكتوبر
بدء النادي الرياضي

لقد كان من دواعي سروري الترحيب بطالبنا في الصفوف من الحضانة إلى الصف األول
األسبوع الماضي لعودتهم إلى الحرم المدرسي .أنني فخورة ً
جدا بالطريقة التي اتبعها أطفالنا
الصغار للقواعد والتعامل مع معلميهم وزمالئهم في الفصل .كان البعض متوترً ا بعض الشيء،
لكن بعد مقابلة أصدقائهم ورؤية معلميهم شخصيًا ،أصبحوا متحمسين وسعداء بالعودة إلى
المدرسة .كان من الرائع رؤية كل االبتسامات على وجوه الجميع والمعلمين والطالب وأولياء
األمور!

 31أكتوبر
نرحب ً
غدا الموافق األول من أكتوبر بطالبنا في الصفوف من الثاني إلى الخامس في الحرم
المدرسي .نحن جاهزون ومتحمسون لرؤية الجميع .ونطلب منك التحلي بالصبر عند دخول
الطالب الحرم المدرسي مع اتباع بروتوكوالت وزارة الصحة ووزارة التربية لضمان الدخول
اآلمن .يرجى العلم بما يلي:
•

•
•
•
•

القيام بقياس درجة حرارة طفلك )أطفالك( قبل الذهاب إلى المدرسة .في حال أن كانت
درجة الحرارة أكثر من  37.5أو إذا ظهرت عليهم أي أعراض ،فيرجى ابقائهم في
المنزل.
يدخل الطالب المبنى من خالل البوابة المخصصة لكل صف.
سيتم قياس درجات الحرارة عند الدخول ومن ثم يذهب الطالب إلى الفصل سيرا على
األقدام.
تحتوي جميع الممرات على عالمات للحفاظ على التباعد االجتماعي.
ال يجوز ألولياء األمور دخول المبنى في أي وقت بدون موعد محدد.

وبهذه اإلجراءات الجارية ،نأمل في أن تتسم العودة إلى المدرسة باآلمان والنجاح .نشكركم على
دعمكم للممارسات اآلمنة خالل هذا الوقت

ورشة العمل الهزلية

 31أكتوبر
المولد النبوي الشريف

 13أكتوبر
يوم المهن

October Character Skill - Responsibility

Oct 21st
October
Character
Skill Responsibility

Be dependable — Hold yourself accountable. Do the right
thing , apologize when you make a mistake. Do your best
work.

This year brings a lot of excitement, not only for our return to campus but also because we are celebrating our 15th year anniversary. We have had so much
success over the past years and even during our on-line learning. We thank you
for your continued commitment to our school.

Oct 25
JK-SK

We invite you to join us
for our first CBS Parent Association Meeting
for the 2021-2022 School Year!
Wednesday, October 6th at 6:30 p.m.
Your special invitation will be sent out soon!

Parent
engagement
event

All the best to you and your families!

Oct 27
Any Concerns or queries:

Gr 5-6
Parent
engagement
event

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

الصفات السلوكية في شهر أكتوبر — المسئولية
كن جديرً ا بالثقة  -حمل نفسك المسؤولية .افعل الشيء الصحيح  ،اعتذر
عندما ترتكب خطأ .قم بعمل افضل ما لديك.

يشهد هذا العام الكثير من اإلثارة ،ليس فقط بسبب عودتنا إلى الحرم المدرسي ولكن أيضًا ألننا نحتفل
بالذكرى السنوية الخامسة عشرة .لقد حققنا الكثير من النجاح على مدى السنوات الماضية وحتى أثناء
التعلم عبر اإلنترنت .نشكركم على التزامك المستمر بمدرستنا.

ندعوكم لالنضمام إلينا
خالل اجتماعنا األول لرابطة أولياء أمور المدرسة الكندية ثنائية اللغة
للعام الدراسي !2022-2021
األربعاء  6أكتوبر الساعة  6:30مسا ًء
سيتم إرسال دعوة خاصة قريبًا!

 13أكتوبر
الصفات السلوكية
المسئولية

 12أكتوبر
يوم مشاركة أولياء
االمور
مرحلة الروضة

مع تمنياتي لكم ولعائالتكم كل التوفيق!

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 :

 12أكتوبر

itsupport5@cbskuwait.com

دكتورة  /ماري كيلي
مديرة المرحلة االبتدائية
المدرسة الكندية ثنائية اللغة

يوم مشاركة أولياء
االمور
الصفوف
6—2

