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Dear CBS families, 
 

October has been an exciting month. We started it with the investiture ceremony to 
introduced our student council members. The student leaders  work closely with 
their advisors to promote the school community, foster school spirit, and serve as a 
link between the faculty and students. 

 

As we just finished the first quarter, progress reports will be 
sent home on November 3rd. Kindly take some time to dis-
cuss the results with your child and support him reflect on 
his study habits, attendance and work submission.  

The Parent-Teachers conference will be during the week 6-
10 November. It’s a very good chance that you and your 
child meet with the teachers to discuss the student’s level. 

 

 

Students will work on setting personal goals in their clas-
ses and will write their plans to reach their goals with the 
help of their subject teachers after receiving their report 
cards. 

 
 

The after school support academy was very successful 
during October and many students started showing pro-
gress already. Parents will receive a report of the students 
progress and next steps at the end of the month. The sec-
ond round will be from Nov. 13th to Dec. 7th.  

 

November is Reading Month, we encourage all families to read more and share the 
love of reading with their children. We suggest that students dedicate 30 minutes for 
reading daily either in English or Arabic.  

To help you find a variety of books, the school will hold a book fair in school Nov. 6-
10th. 

 

We celebrate the International day on November 24th. Students will choose the 
country to present with their teachers, decorate their class and work on their presen-
tations. 

 

Thank you all for your support to your child during the first quarter. A reminder to 
please have your child arrive on time for school (before 7:30am), so they are here 
for our morning announcements.  
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Nov 21-25th  

Photo day 

  

 

 

 

 

 

Nov 24th 

International Day  
 

 

 

 

 

Nov 25th 

Assembly 

Teamwork  

 

 

 

 

 

 

Nov 30th  

Course Selection  

workshop 
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Sincerely, 

Ms. Gihan Hassan 

High School Principal  

 

 
School Uniform: 

Students are requested to attend school in the correct uniform every day. Kindly 
note that winter uniform is available at school. 

 

Mobile phones: 

Mobile phones are not allowed on the school campus. Students who need to have 
their mobiles urgently to use after school (Ex. Having a new driver) can hand it to 
the office in the morning and receive back at the end of the day. 

 

Monthly Character Trait 

Our character skill for the month of November is Kind-
ness. Considering the past two years, it is important for 
us all to continue to support each other through under-
standing and kindness.  

Science has shown that when we do something good for 
others, it not only benefits them, it also boosts our own 
health and wellbeing. It is important for us all to take 
good care of ourselves and each other.  

 

Student Council Events: Bake sale 

Student Council’s plan this year includes many events and activities including bake 

sales, pet donation drive, fun day and much more! Thanks to all students and par-

ents who shared in the bake sale. 

 

Health and Wellness Fair 

Students’ health and wellness is one of our 
MSA Goals. The school held its very first 
Health and Wellness fair on Oct. 20th. Stu-
dents enjoyed a wide range of activities, pre-
pared healthy snacks, attended lectures on the 
importance of  

maintaining a healthy life style, sports and nu-
trition. Guest speakers shared their success 
stories through sport and student athletes 
sherd their experience in their games and in 
changing their lifestyle. 



 

 

 

 

 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 2222نوفمبر  - 3العدد 

 المدرسة الثانوية

                    

 المدرسة الكندية ثنائية اللغة األفاضل، عائالت 
 

لقد كان شهر اكتوبر شهًرا مثيًرا. بدأنا ذلك بحفل تنصيب أعضاء مجلس الطالببالفالل الالمالدرعالل. يال المالل 
قادة الطبب بشكل وثيق مع معتشاريهم لت زيز المجتمع المدرعل ، وت زيز روح المدرعل ، والال المالل 

 كحلقل وصل بين أعضاء هيئل التدريس والطبب. 
 

ونظًرا ألننا انتهينا للتو من الربع األول، عيتم إرعال شهادات الالدرجالات 
نوفمبر. يرجى تخصيص ب ض الالوقالت لالمالنالاقشالل  3إلى المنازل بتاريخ 

النتائج مع ابنك وادعمه فل التفالكاليالر فالل عالاداتاله الالدراعاليالل والالحالضالور 
 وتقديم األعمال. 

 

نوفمالبالر.  10-6عيكون اجتماع أولياء والم لمين خبل األعبوع الموافق 
 ي د ذلك فرصل جيدة جًدا للقاء أنت وابنك بالم لمين لمناقشل معتوى الطالب.

عيقوم الطبب بال مل على تحديد أهداف شخصيل فل فصولهم وكتابل خططهم للوصول إلالى أهالدافالهالم 
 بمعاعدة م لمل المواد ب د اعتبم شهادات الدرجات الخاصل بهم.

 

كانت أكاديميل الدعم ب د اليوم المدرعل ناجحل للغايل خبل شهر أكالتالوبالر وبالدأ 
ال ديد من الطبب فل إظهار التقدم بالف ل. عيتلقى أولياء األمالور تالقالريالًرا عالن 

 13تقدم الطبب والخطوات التاليل بنهايل الشهر. الجولل الثالاناليالل عالتالكالون مالن 
 ديعمبر. 7نوفمبر إلى 

 

نوفمبر هو شهر القراءة ، ونحن نحث جميع ال الائالبت عاللالى قالراءة الالمالزيالد ومشالاركالل حالب إن شهر 
دقيقل للقراءة يوميًا إما باللغالل اننالجاللاليالزيالل  30القراءة مع أطفالهم. لذا نقترح أن يخصص الطبب مدة 

 أو ال ربيل.

لمعاعدتك فل الوصول إلى مجموعل متنوعل من الكتب، عتقيم المدرعالل 
 نوفمبر. 10إلى  6م رًضا للكتاب فل المدرعل فل الفترة من 

 

نوفمبر. وعيقوم الالطالبب بالاخالتاليالار الالدولالل  24نحتفل باليوم ال المل فل 
لتقديمها مع الم لمين الخاصيين بهم وتزيين فصولهالم الالدراعاليالل والالقاليالام 

 ب مل عروض تقديميل.
 

شكًرا لكم جمي ًا على دعمكم ألبنائكم خبل الربع الدراعل األول. نُذكركم بالتكرم بالجال الل أبالنالككأبالنالتالك 
صباًحا) حتى يتمكنوا مالن اسعالتالمالاع نعالبنالاتالنالا  7:30يصل فل الوقت المحدد للمدرعل (قبل العاعل 

 الصباحيل.

 

 

 



 

 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 2222نوفمبر  - 3العدد 

 المدرسة الثانوية
 

 مع أطيب التمنيات، 
 السيدة / جيهان حسان
   مديرة المدرسة الثانوية

 

 الزي المدرسي: 

يتطلب من الطبب الذهاب إلى المدرعل بالزي الرعمل الصحاليالك كالل يالوم. يالرجالى الال اللالم أن الالزي 
 المدرعل الشتوي متوفر فل المدرعل.

 

 الهواتف المحمولة:

إن الهواتف المحمولل غير معموح بها فل الحرم المدرعالل. يالمالكالن لاللالطالبب الالذيالن يالحالتالاجالون إلالى 
هواتفهم المحمولل بشكل عاجل سعتخدامها ب د المدرعل (على عبيل المثال، وجود عائق جديد) تعلاليالم 

 هواتفهم إلى المكتب فل الصباح واعتبمها فل نهايل اليوم.

 

 سمة الشخصية الشهرية

. بالالنالظالر إلالى الال الاماليالن اللطفإن مهارتنا الشخصيل لشهر نوفمبر هل 
الماضيين، من المهم لنا جمي ًا أن نعتمر فل دعم ب ضنالا الالبال الض مالن 

 خبل التفاهم واللطف. 

لقد أظهر ال لم أنه عندما نف ل شيئًا جاليالًدا لاليخالريالن، فاليناله س يالفاليالدهالم 
فحعب ، بل إنه ي زز أيًضا صحتنا ورفاهيتنا. من المهم لنا جالماليال ًالا أن 

 ن تنل بأنفعنا وبب ضنا الب ض.

 

 فعاليات مجلس الطالب: بيع المخبوزات

تتضمن خطل مجلس الطبب هذا ال ام ال ديد من الف اليات واألنشطل بما فالل ذلالك باليالع الالمالخالبالوزات 
وحملل التبرع للحيوانات األليفل ويوم المرح وغير ذلك الكثير! شكًرا لجميع الطالبب وأولاليالاء األمالور 

 الذين شاركوا فل بيع المخبوزات.

 

 معرض الصحة والعافية

ت د صحل الطبب وعافيتهم أحد أهداف رابالطالل الالوسيالات 
أقامت المدرعل م رض الصحل وال افاليالل األول الوعطى. 

أكتوبر. لقد اعتمتع الطبب بمجموعالل واعال الل  20لها فل 
مالن األنشالطالالل وقالامالالوا بالالغالال الداد وجالبالالات خالفالاليالفالالل صالحالاليالالل 
وحضروا محاضرات حول أهميل الحفاظ على نمالط حاليالاة 
صحل والرياضل والتغذيل. كما قام المتالحالدثالون الضاليالوف 
بمشاركل قصص نجاحهم من خبل الرياضل وقام الطبب 
 الرياضيون بتجربتهم فل أل ابهم وفل تغيير نمط حياتهم.


