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Dear CBS families, 

We are now 3 months into the school year and quickly approaching the 

end of the first semester with most students completing the work brilliantly! 

This year, in particular, the pace of school has moved quickly. Our teachers 

are committed to making sure students are 

well prepared to do their best and are    

mindful of other expectations and deadlines 

students have.  

As we are in the third week of the second 

quarter, all students should have set new 

targets for personal and academic success 

by now.  I urge them to work towards 

achieving the goals that they have set for themselves!  

Parents can support their children by helping them stay organized and 

checking in regularly on Ren-Web to see if they are on top of their        

schoolwork, yet also maintaining reasonable life balance. When in doubt or 

you have concerns, talk to your son/daughter and communicate with     

teachers as necessary. We are in a pandemic and we have also arrived at 

the time of weather change. It is more important 

than ever that we remain vigilant and respect  

restrictions, protocols, and procedures put in 

place by the MOH to ensure the health and   

safety of everyone.  

As the number of COVID19 cases is still high, 

encourage your children to wash their hands  

regularly, eat well, get regular exercise, and go to 

bed early enough to get the necessary sleep they 

need. Good nutrition, exercise, and rest will bolster their immune system. We 

want our students to be balanced, healthy, and resilient young people and 

this requires a supportive partnership and ongoing communication between 

students, parents, and the school.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ديسمبر 3

 

ورشة عمل ألولياء األمور 
بخصوص المعلومات 

المتعلقة بمرحلة ما بعد 
 الثانوية

 

 

 

 

 

 

 ديسمبر  6

 الكتابة عند الطلب

 

 

 

 

 

 

 ديسمبر 01

 

 اليوم العالمي

& 

 يوم اللغة العربية

 

 

 

 

 
 

 
 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 

 ي أولياء أمور طالب المدرسة الكندية ثنائية اللغة،ئأعزا

لقد مضى على بداية العام الدراسي ثالثة أشهر ونقترب بشكل سريع من نهاية الفصل الدراسي 

األول مع قيام معظم الطالب بالعمل ببراعة! ولقد تحركت وتيرة المدرسة هذا العام على وجه 

الخصوص بسرعة. كما أن المعلمين لدينا ملتزمين بالتأكد من وضمان االستعداد الجيد لطالبنا لبذل 

 قصارى جهدهم وإدراكهم للتوقعات والمواعيد النهائية المحددة للطالب. 

وحيث أننا في األسبوع الثالث من الفترة الدراسية الثانية 

حان الوقت الذي يجب فيه أن يضع جميع الطالب أهدافًا 

جديدة للنجاح الشخصي واألكاديمي. لذا فأنني أحثهم 

على العمل من أجل تحقيق األهداف التي حددوها 

 ألنفسهم!

يمكن ألولياء األمور دعم أطفالهم من خالل مساعدتهم 

على البقاء منظمين والتحقق من خالل الرين ويب ما إذا 

كانوا أطفالهم يقومون بأداء واجباتهم المدرسية، مع 

الحفاظ أيًضا على توازن معقول في الحياة. فعندما يكون هناك عدم يقين أو في حال وجود مخاوف 

بخصوص موضوع ما، تحدث إلى ابنك / ابنتك وتواصل مع المعلمين متى يلزم األمر ذلك. إننا 

نمر بجائحة ووصلنا أيًضا إلى وقت تغير الطقس. ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن نظل 

يقظين ونحترم القيود والبروتوكوالت واإلجراءات التي تضعها وزارة الصحة لضمان صحة 

 وسالمة الجميع.

  

( ال يزال 91-ونظراً ألن عدد حاالت كورونا فيروس )كوفيد

مرتفعًا، قم بتشجيع أطفالك على القيام بغسل أيديهم بشكل 

منتظم وتناول الطعام جيدًا وممارسة التمارين الرياضية 

بانتظام والذهاب إلى الفراش مبكًرا بما يكفي للحصول على 

النوم الالزم الذي يحتاجونه. إن التغذية الجيدة والتمارين 

الرياضية والراحة ستعزز جهاز المناعة. إننا نريد طالبنا أن 

يكون شبابًا متسمين بالتوازن والصحة والمرونة وهذا يتطلب 

شراكة داعمة وتواصاًل مستمًرا بين الطالب وأولياء األمور 

 والمدرسة.

  

 0101ديسمبر  -  3العدد 

 الثانوية المرحلة

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المرحلة الثانوية
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Dec 17th  

Alumni Reunion  

 

 

 

 

 

 

 

Dec 22nd 

Virtual STEM 

Fair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dec 23rd 

— 

Jan 7th 

Winter Break  
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Virtual Parents Meeting 
 

Thank you to everyone who joined us for 

parents virtual conference. It was a pleasure 

to all the staff to be meeting with you and 

discussing your child's progress thus far. If 

you couldn't join us for the virtual conference 

but would still like a more detailed report, feel 

free to email teachers individually to request 

that information.  

 

Follow up your child’s grades on Ren-Web 

School and Home communication is an im-

portant factor in student achievement. Parents 

can use the Ren-Web system to see the 

achievement levels of their student. We also 

request that you maintain  regular contact with 

the school either with individual teachers, the 

social worker or the principal.  

 

Course Selection Workshop 

CBS arranged a course selection workshop for 

G10 and 11 parents on Nov. 30th. The      

Guidance counselor Ms. Lama explained    

everything related to subject choice and        

university requirements.  

 

 



 

 

 

 

 الفعاليات القادمة

 

 

 ديسمبر 01

 

 تجمع الخريجين

 

 

 

 

 

 ديسمبر 00

 

 معرض

STEM 

 األفتراضي

 

 

 

 

 

 ديسمبر  03

 إلي 

 يناير  1

 

 عطلة الشتاء

 

 

 

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المرحلة الثانوية
   

 اجتماع أولياء األمور عبر االنترنت

شكراً لكل من انضم إلينا في االجتماع االفتراضي )عبر 

االنترنت( ألولياء األمور. لقد كان من دواعي سرور 

جميع الموظفين أن قاموا بمقابلتكم ومناقشة تقدم أطفالكم 

حتى اآلن. إذا لم تتمكن من االنضمام إلينا في االجتماع 

االفتراضي عبر االنترنت ولكنك ال تزال ترغب في 

الحصول على تقرير أكثر تفصيالً، فال تتردد في إرسال 

بريد إلكتروني إلى المعلمين بشكل فردي لطلب هذه 

 المعلومات. 

 

 

 قم بمتابعة درجات ابنك/ ابنتك على برنامج الرين ويب

يعد التواصل بين المدرسة والمنزل عامالً هاًما في تحصيل 

الطالب. يمكن ألولياء األمور استخدام نظام الرين ويب 

لمعرفة مستويات تحصيل طالبهم ونطلب من أولياء األمور 

أيًضا البقاء على اتصال منتظم مع المدرسة إما مع المعلمين 

 . بشكل منفرد أو األخصائي االجتماعي أو المدير

 

 

 ورشة عمل حول اختيار المواد الدراسية

نظمت المدرسة الكندية ثنائية اللغة ورشة عمل ألولياء أمور 

نوفمبر. لقد  03طالب الصفين العاشر والحادي عشر بتاريخ 

قامت مستشارة اإلرشاد والتوجيه السيدة / لمى بشرح 

وتوضيح كل ما يتعلق باختيار المواد الدراسية ومتطلبات 

 الجامعة. 

 
هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية 

 0101ديسمبر  -  3العدد 

 المرحلة الثانوية
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Virtual University Fairs 

Stepping Up in the World Grade Twelve 

is always a hectic time for high school        

students in any country around the world. 

Students are working hard to prepare    

themselves for the transition from high 

school to university. This is a stressful      

period, filled with virtual university fairs, 

Tests and project  preparation, and 

countless hours of research on university        

programs. 

At CBS, our grade twelve students are 

already engaged in this important shift 

from high school to university life. Many students are preparing to apply for 

universities both local and abroad. Though some students are in the initial 

stages of this process, others are nearing their targets of gaining admission 

to the university of their choice.  

 

Alumni Reunion  

CBS takes pride of its graduates, 

thus Students who graduated from 

CBS class 2015 and after are invited 

for the 1st Alumni Reunion on                       

December 17th!  

 

 



 
 

 

 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

  إدخال الموهبة في الحياة

0101ديسمبر  -  3العدد   

 المرحلة الثانوية

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المرحلة الثانوية

 معارض الجامعة االفتراضية )عبر األنترنت(

دائًما ما يكون العمل والجهد المبذول بشكل متزايد 

في الصف الثاني عشر وقتًا عصيبًا لطالب المدارس 

الثانوية في أي بلد حول العالم. يعمل الطالب بجد 

واجتهاد إلعداد أنفسهم لالنتقال من المدرسة الثانوية 

إلى الجامعة. تعد هذه الفترة مرهقة ومليئة 

بالمعارض الجامعية االفتراضية عبر األنترنت 

واالختبارات وإعداد المشاريع وساعات ال حصر لها 

 من البحث عن برامج الجامعة. 

يشارك طالب الصف الثاني عشر في المدرسة 

الكندية ثنائية اللغة بالفعل في هذا التحول المهم من 

المدرسة الثانوية إلى الحياة الجامعية. حيث يستعد 

العديد من الطالب للتقدم للجامعات المحلية 

والخارجية. وعلى الرغم من أن بعض الطالب في 

المراحل األولى من هذه العملية، فهناك طالب 

 آخرين يقتربون من تحقيق أهدافهم في الحصول على القبول في الجامعة التي يختارونها.

 

 

 تجمع الخريجين

تفخر المدرسة الكندية ثنائية اللغة بخريجيها وعليه 

من المدرسة  5392فإن الطالب خريجي دفعة 

الكندية وما بعدها مدعوون إلى لقاء الخريجين 

 ديسمبر!  91األول بتاريخ 
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High Achievers 

Students who went above and    
beyond in the first quarter were        
recognized in the MS/HS            
assemblies and received a      
recognition certificate. 

 

Grade 6A Samir Yousef Al Sabti 
  Abdullateef Salah Al Hunaidi 
  Sofia Reza Montazeri 
Grade 6B Mishaal Yousef Al Jadei 
  Sanad Imad Abu Huwail 
  Mohammad Adel Al Amir 
Grade 7A Salman Jaber Al Mutairi 
  Yousef Muhanna Al Thlaith 
  Asmaa Yousef Al Jadei 
Grade 7B Abdelrahman Bnayan Al Mutairi 
  Abdullah Ahmad Al Mufarrej 
  Abdulaziz Faisal Al Mutairi 
Grade 8A Lily Faisal Al Mutairi 
  Alizeh Khan Amin 
  Zaid Alaa Abu Zour 
Grade 8B Fahad Emad Yousef 
  Abdullah Fadhel Al Attar 
  Salem Falah Al Ajmi 
Grade 9A Ahmed Mohamed Farid Nasser 
  Hamad Meshari Al Zanki 
  Mohammed Salah Al Hai 
Grade 10A Mohammed Arif Al Abdulsalam 
  Yazan Alaa Abu Zour 
  Feely Faisal Al Mutairy 
Grade 10B Ali Naser Al Dfaileej 
  Mohammad Faisal Al Khabbaz 
  Abdulrahman Adnan Al Anezi 
Grade 11A Loulwah Khaled Al Mutawah 
  Abdullah Talal Abo Ramia 
  Mubarak Khalid Al Mutairy 
Grade 12A Iqbal Mubarak Al Sabah 
  Ali Ahmad Saleem  
  Athari Saleh Al Mouli 


