هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
إدخال الموهبة في الحياة
العدد  - 2أكتوبر 2222
المدرسة الثانوية
أعزائي أولياء أمور وعائالت المدرسة الكندية ثنائية اللغة،
نحن متحمسون للغاية للترحيب بطالبنا مرة أخرى في الحرم المدرسي للعام  .0200-0202يسعدني
اإلعالن عن الذكرى السنوية لمدرستنا الكندية ثنائية اللغة .نعم!! تمضي المدرسة الكندية ثنائية اللغة
في عامها الخامس عشر بنجاح.

نحن متحمسون للعودة إلى عاما دراسيا طبيعيا أكثر هذا العام! ال تزاا سزالمزة و زحزة طزالبزنزا هزي
العم مع السلطات المحلية لضمان بذ ك ما في وسعنا مزن اجز طزالبزنزا
أولويتنا األولى وسنوا
وموظفينا.
وصول الطالب
 ال يُسمح ألولياء األمور بدخول المدرسة أثناء توصيل ابنائهم في الصباح .يتطلب من أولياء األمور
إظهار الدليل على تلقي جرعتين من التطعيم أومسحة بي سي آر بنتيجة سلبية خالل الـ  27ساعة
الماضية من أجل دخول المدرسة .يفضل تحديد مواعيد مسبقة.
 ي طف الطالب من الطريق إلى أمام ك بوابة
 يدخ طالب ال فوف  8 – 6من البوابة  2في تمام الساعة  5127با ًحا إلكما الفحص
ال باحي والتوجه مباشرة إلى ف ولهم الدراسية
 يدخ طالب ال فوف  20 – 9من البوابة  2في تمام الساعة  5107با ًحا إلكما الفحص
ال باحي والتوجه مباشرة إلى ف ولهم الدراسية
انصراف طالب الصفوف 22 – 6
الصفوف
6
8–2
11 – 9
17 - 11

البوابة
1
1
1
1

وقت االنصراف
1..1
1..1
1.11
1.11

مع أطيب التمنيات،
السيدة  /جيهان حسان
مديرة المدرسة الثانوية
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تطعيم الطالب:
نحن نحث طالبنا الذين تبلغ أعمارهم  20عا ًمزا فزمزا فزو
على أخذ اللقاح .ال ياا لديكزم بزعزل الزوبزت بزبز الزيزوم
األو !
إذا كنت بد تلقيت جرعة أو جرعتيزن مزن الزلزقزاحى يزرجزى
تحمي شهادة التطعيم على الرابط الذي بام بإرسزالزه مزعزلزم
ال ف عبر مايكروسوفت تيما.
يحتاج الطالب الذين أخزذوا جزرعزة واحزدة مزن الزتزطزعزيزم
والطالب غير المطعمين إلى إحضار فزحزص بزي سزي أر
بنتيجة سلبية خال الـ  50ساعة الماضية إلى المدرسة في بداية ك أسبوع (حسب المجموعة األحد
أو االثنين).
يتم طباعة نتيجة فحص بي سي أر السلبية (إحضار نسختينى يتم تسزلزيزم نسزخزة واحزدة لزدى الزبزوابزة
والنسخة الثانية يقوم الطالب باالحتفاظ بها طوا األسبوع)
وفقًا للوائح واارة التربية 1لن يُسمح للطالب الذين لم يتلقوا جرعتان من التطعيم أو نتيجة فزحزص بزي
سي أر سلبية بدخو المدرسة وسيعتبر غيابًا بدون عذر.

 72أكتوبر
فعالية مشاركة أولياء
أمور طالب الصف 6

 71أكتوبر
الحياة الرياضية الصحية
الصف 2

الزي الرسمي وهوية الطالب
يجب على الطالب حضور المدرسة سواء في الحرم المزدرسزي أو عزبزر اإلنزتزرنزت بزالزاي الزرسزمزي
المناسب .يجب إحضار هوية الطالب أثناء التواجد في الحرم المدرسي .سيتم تزوايزع بزطزابزات الزهزويزة
للطالب في الحرم المدرسي.
الهواتف المحمولة1
ال يُسمح بالهواتف المحمولة في الحرم المدرسي.
خدمات المدرسة عبر اإلنترنت1
لتسهي العملية على أولياء أمورناى بدأت المدرسزة
الكندية بعل الخدمات عبر اإلنترنت1
 دفع الرسوم
 إعادة التسجي
 المتابعة عبر اإلنترنت مع األخ ائيين
االجتماعيين والمعلمين
 استفسارات

مع أطيب التمنيات،
السيدة  /جيهان حسان
مديرة المدرسة الثانوية

 11أكتوبر
بداية الربع الدراسي الثاني
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توقعات عامة:
 يجب على جميع الكبار والطالب ارتداء
الكمامات وفحص درجة الحرارة عند
الو و  .سيتم إجراء فحو ات عشوائية
لدرجة الحرارة على مدار اليوم.


يجب أن تتم جميع التحركات حو المبنى
وداخله بمسافة التباعد المتوبعة وهي  0متر.



يجب على الطالب والموظفين عدم التواجد في
المدرسة إذا ظهرت عليهم أي أعرال مرضية
ويجب أن يكونوا خاليين من األعرال لفترة من
الوبت بنا ًء على متطلبات الواارة.



إن الطالب متواجدون في الحرم المدرسي فقط أثناء
اليوم الدراسي .لن يتم عقد أي نوادي أو تدريبات
رياضية بعد المدرسة.



ال يجوا للطالب دخو المبنى بب وبت و ولهم.

تتبع المدرسة الكندية ثنائية اللغة إرشادات واارة ال حة
وواارة التربية فيما يتعلق بالفحو ات العشوائية.

مع أطيب التمنيات،
السيدة  /جيهان حسان
مديرة المدرسة الثانوية
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ما هو متوقع من الطالب:
 يجب على طالب ال فوف من السادس إلى الثاني عشر ارتداء الكمامات طوا اليوم.
 سيسمح للطالب بالدخو إلى المبنى في الوبت المحدد.
ة لهم.
 دخو الطالب للمبنى بدون أولياء أمورهم عند بوابة الدخو المخ
 يجب على الطالب االلتاام بقاعدة  0متر عند الدخو والخروج من المبنى  /التحرك.
 على الطالب إحضار الحد األدنى من المواد الالامة للتعلم إلى المدرسة.
 يجب على الطالب غس  /تطهير أيديهم بب دخو الف .
يجب على الطالب إحضار وجبة خفيفة حية ومياه من المنا حيث أن المق ف مغلق.
لن يقوم الطالب بمشاركة الطعام أو القرطاسية في المدرسة.
ما هو متوقع من أولياء االمور:
 سيقوم أولياء األمور بإكما بروتوكو الفحص في المنا بب المدرسة (فحص درجة الحرارة
والسؤا عن األعرال)
أولياء األمور في وبت البدء المتقطع المحدد ووبت االن راف  -من المهم جدًا االلتاام
 سي
بهذه األوبات لتعايا والحث على التباعد االجتماعي.
 سيكون دخو أولياء األمور إلى الحرم المدرسي فقط عن طريق موعد بإخطار مسبق مدته 02
ساعة على األب مع اتباع إجراءات واارة التربية فيما يتعلق بالتطعيم وفحص البي سي أر .كما
انه يتم الحث على وتشجيع االجتماعات االفتراضية عبر االنترنت.
 يقوم أولياء األمور بتو ي ابنائهم خارج البوابات.
 يتم تشجيع أولياء األمور على تو ي الطالب األكبر سنًا في أماكن وبوف السيارات.
ة لإلن راف.
 سوف ي طحب أولياء األمور ابنائهم من المنطقة المخ
 عند مرل الطف وظهور أعرال فيروس كورونا عليهى أب ِقه في المنا وبم بإبالغ المدرسة.
يتم إجراء نفس الشيء إذا كان أحد أفراد األسرة في نفس المنا م ابًا بفيروس كورونا.
يجب أن تلتام العائالت بجميع اإلرشادات والتو يات ال ادرة عن المدرسة من أج ضمان السالمة
والتشغي السلس للمدرسة.
مع أطيب تمنياتنا بانتقا رائع وآمن للدراسة داخ الحرم المدرسي بعد ما يقرب من عام ون ف من
الدراسة أونالين عبر االنترنت .معا يمكننا تحقيق ذلك!

مع أطيب التمنيات،
السيدة  /جيهان حسان
مديرة المدرسة الثانوية
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Dear CBS parents and families,

Oct 14th
Comic Workshop

Oct 19th
Prophet’s
birthday

We’re very excited to welcome our students back on campus for the year
2021-2022. I’m excited to announce the anniversary of our CBS. Yes!! CBS
is walking in its 15th successful year.

We are excited to return to a more normal school year this year! The safety
and health of our students is still our number one priority and we will continue
to work with local authorities to ensure we are doing everything we can for
our students and staff.
Student arrival

Parents are not permitted to enter the school while dropping their children
off in the morning. Parents will need to show evidence of vaccination 2 doses or a negative PCR within the past 72 hours to enter the school. Prior appointments are preferred.
 Students to line up from road to each front gate
 G6-8 enter from Gate 1 at 7:15am to complete the morning check and
head direct to their classes
 G9-12 enter from Gate 1 at 7:25am to complete the morning check and
head direct to their classes


Oct 21st
Career Day

Grade 6 -12 dismissal

Gate

Dismissal
Time

6

1

1.40

Student to go independently

7-8

1.45

Student to go independently

9-10

1
1

1.50

Student to go independently

11-12

1

1.55

Student to go independently

Grade

Note:

Sincerely,
Ms. Gihan Hassan
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Oct 27th
Grade 6
Parent
Engagement
Event

Oct 21st
Gr 7
Healthy Living
Sportsmanship

Students Vaccination:
We highly encourage our students 12 years
and above to take the vaccine. You still have
some time before the first day!
If you received one or two vaccine doses,
kindly upload the vaccination certificate on
the link shared by the homeroom teacher on
MS Teams.
Students with one dose of vaccination and
unvaccinated students need to bring a negative PCR within the past 72
hours to school at the beginning of the week every week (As per group Sunday or Monday).
PCR negative result is to be printed (2 copies, one to be handed in at the
gate and the other to be kept with the student during the week).
As per MOE regulations: Students without 2 doses of vaccination or a
negative PCR will not be allowed to enter school and it will be considered
unexcused absence.
Uniform and ID
Students must attend school either on campus or online in the correct
uniform. Student ID must be brought while on campus. ID cards will be distributed to students on campus.
Mobile phones:
Mobile phones are NOT ALLOWED on the school campus.
Online school services
To ease the process for our parents,
CBS has started some online services:

Oct 31st
Quarter 2
Begins



Fee payment



Re-registration



Online follow up with social workers
and teachers



Inquires

Sincerely,
Ms. Gihan Hassan
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General Expectations:


All adults and students must wear
masks and have temperature
checks on arrival and must wear
their masks throughout the day.



All movement around and within
the building is to happen with the expected 2
meters distance



Students and staff are not to be in school if
they show any symptoms of illness and must
be symptom-free for a length of time based
on Ministry requirements.



Students are on campus only for the duration
of the school day. No after-school clubs, or
sports training will be taking place.



Students may not enter the building before
their arrival time.

CBS follows MOH and MOE guidelines regarding
the random checks.

Sincerely,
Ms. Gihan Hassan
High School Principal
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Expectations for students:
Students from Grade 6 to Grade 12 must wear masks all day.
Students will be allowed in the building at the assigned time.
Students enter the building without parents at their assigned entrance
gate.
 Students must adhere to the 2-meter rule when entering and exiting the
building/moving around.
 Students bring only the minimal amount of materials to school that is
needed for learning.
 Students must wash/sanitize hands before entering the classroom.
Students must bring a healthy snack and water from home as canteen is
closed. Students will not share food or stationery at school.




Expectations for parents:










Parents will complete a check-at-home protocol before school
(temperature check, ask for symptoms)
Parents will arrive at the assigned staggered start time and dismissal time
– it is very important to keep to these times to encourage social
distancing.
Access to the campus for parents will be strictly by appointment only with
a minimum of 24-hour notice following the MOE procedures regarding
vaccination and PCR. Virtual meetings are encouraged.
Parents drop off their children outside of the gates.
Parents are encouraged to deliver older students at the car drop off.
Parents will pick up children at the designated dismissal gate.
When the child is sick, have symptoms of COVID19 keep him home and
inform the school. Same if a family member in the same house is
COVID19 positive.

Families must adhere to all the guidelines and recommendations of the
school in order to ensure the safety and smooth operation of the school.
Best wishes for a wonderful and safe on-campus transition from a year and a
half of being mostly online. Together, we can make it happen!

Sincerely,
Ms. Gihan Hassan
High School Principal

