This Month at CBS
Bringing Talent to Life

Upcoming
Events

VOL 1 – September 2021
Secondary School
Dear CBS parents and families,

Sep 1st
First Day of
school
Gr 6-12

Sep 2nd
1st fee
Installment

I’d like to welcome all new and returning students to the new academic year
2021-2022 at Canadian Bilingual School. As the beginning of the year
approaches, I wanted to communicate a few important details that will
enhance the student experience at CBS. Above all, we are committed to
providing our students, staff and families with the highest level of academics
while maintaining and prioritizing the safety and wellbeing of all.
CBS Learning Model: As per MOE decision, the school year will start online
on 1st September and students will be back on campus from September 26.
Students will learn online from September 1 till September 23. Classes will
be from 8:30 -2:30.
Starting September 26, students will work on a hybrid model. Students will
be divided into two Groups A &B and attend school on alternate days.
(Siblings are kept in the same group) On the days that they are not at school,
they will attend online classes from home, for example:
Group A: Week 1: Sunday, Tuesday, Thursday (At School)
Monday, Wednesday (Online)
Week 2: Sunday, Tuesday, Thursday (Online)
Monday, Wednesday (At School)
Group B will follow the opposite days. Timings for on campus and online
days will be provided soon.
IMPORTANT DATES:
August 31- September 4: - Books and uniform purchase is open for HS
grades from September 1st onwards on-campus.
August 31: Grade 6
Sept 1: Grades 7 and 8
Sept 2: Grades 9 and 10
Sept 4: Grades 11 and 12
August 30-31: - 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 HS secretary if you need assistance.
Wednesday, September 1: First day of online classes for grades 6-12. The
first two days will be focused on orienting students about the curriculum, the
school year model, routines to be followed and the safety measures to apply
when on campus.
Sincerely,
Ms. Gihan Hassan
High School Principal
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Sunday, September 26: G6-12 students are welcomed back to school, and
we will spend the first two days practicing school procedures, teaching health
and safety protocols and building a school culture of care for all students.

Kindly note that all dates are subject to change depending on updates
from MOE and MOH.
MOE and MOH inspection:
We have been inspected by MOE and MOH and
they have given us the stamp of approval to begin
school as we have complied with all expectations.

Staff Vaccination:
100% of CBS teachers and staff are at least
vaccinated with one dose.
2021-2022 school calendar:
Any concerns or queries:
Kindly reach out to the HS office in case you have any questions or concerns. It’s our pleasure to support you.
Ms. Preeni, HS Secretary:

psecretary@cbskuwait.com

Ms. Sherin, HS Social Worker:

sssocialworker1@cbskuwait.com

Ms. Gihan, HS Principal:

ssprincipal@cbskuwait.com

Sincerely,
Ms. Gihan Hassan
High School Principal

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
إدخال الموهبة في الحياة
العدد  - 1سبتمبر 0201
المدرسة الثانوية
أعزائي أولياء أمور وعائال ت لالب المدرسة الكندية ثنائية اللغة،
أود أن أرحب بجميع الطالب الجدد والعائدين بالعام الدراسي الجديد  0200-0202في المدرسة الكندديدة
ثنائية اللغة .مع اقتراب بداية العام ،أردت إيصال بعض التفاصيل المهمة التي ستعدز جدجدربدة الدطدالدب
في المدرسة الكندية ثنائية اللغة .قبل كل شيء ،نحن ملتزمون بتزويد طالبنا وموظفينا وعائالجنا بدععدلد
مستوى من الحياة األكاديمية مع الحفاظ عل سالمدة وصدحدة الدجدمديدع مدع ودعدل األولدويدة لصدحدتدهد
وسالمته .
نموذج التعلم في المدرسة الكندية ثنائية اللغة :وفقًا لقرار و ارة التربية ،سيدبددأ الدعدام الددراسدي عدبدر
اعتبارا من  02سبتمبر.
اإلنترنت في األول من سبتمبر وسيعود الطالب إل الحرم المدرسي
ً
سيتعل الطالب عبر اإلنترنت من جاريخ  2سبتمبر حت جاريخ  02سبتمبر .وستبدأ الفصول من الساعدة
 0:22إل الساعة .0:22
اعتبارا من جاريخ  02سبتمبر ،سيعمل الطالب عل نموذج مختلط ،حديدس سديدتد جدقدسديد الدطدالب إلد
مجموعتين (أ) و (ب) والذهاب إل الدمددرسدة فدي أيدام بدديدلدة( .سدو يدتد و دع األ دوة فدي ندفد
سا عبر اإلنتدرندت
المجموعة) .في األيام التي ال يتواود فيها الطالب في المدرسة ،سو يحضرون درو ً
من المنزل ،عل سبيل المثال:
االسبوع األول :األحد ،الثالثاء ،الخمي (في المدرسة)
المجموعة أ:
األثنين  ،األربعاء (عبر األنترنت)
األسبوع الثاني :األحد ،الثالثاء ،الخمي (عبر األنترنت)
األثنين  ،األربعاء (في المدرسة)
سو جتبع المجموعة (ب) األيام المقابلة .سو يت اإلعالن عن الدتدوقديدتدات الدخداصدة بدالددراسدة فدي
الحرم المدرسي والدراسة عبر اإلنترنت قريبًا.
تواريخ هامة:
 11سبتمبر  20 -سبتمبر :شراء الكتب والزي الرسمي متاح لصفو
جاريخ  2سبتمبر فصاعدا في الحرم المدرسي.

المدرسة الثانويدة اعدتدبدارا مدن

 11أغسطس :الصف 6
 1سبتمبر :الصفين 0 & 7
 0سبتمبر :الصفين 22 & 9
 0سبتمبر :الصفين 20 & 22
 11—12أغسطس :سيتلق الطالب بيانات اعتماد جسجيل الد ول إعدلد مدايدكدروسدوفدت جديدمدز عدبدر
البريد اإللكتروني الخاص بلي األمر المسجل عل الرين ويب كذلك في رسالة نصيدة قصديدرة .يدرود
التعكد من جحديس بريدك اإللكتروني والتواصل مع سكرجيرة المددرسدة الدثداندويدة إذا كدندت بدحداودة إلد
مساعدة.
األربعاء 1 ،سبتمبر :اليوم األول في الدراسة عبر اإلنترندت لدلدصدفدو  .20 - 2سديدتد الدتدركديدز فدي
اليومين األولين عل جوويه الطدالب حدول الدمدندهدا الددراسدي وندمدوذج الدعدام الددراسدي واإلودراءات
الروجينية الواوب اجباعها وجدابير السالمة التي يجب جطبيقها في الحرم المدرسي.
مع أطيب التمنيات،
السيدة  /جيهان حسان
مديرة المدرسة الثانوية

1سبتمبر
أول يوم في الدراسة
للصفوف 21 - 6

سبتمبر 2
استحقاق القسط االول
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األحد  22 ،سبتمبر :نرحب بطالب الصفوف  21 - 6بالعودة إلى المددرسدة و وسدندمديدي الديدومديد
األولي في ممارسة اإلجراءات المدرسية و وتعليم بروتوكوالت الصحة والسالمة و وبناء ثقافة رعدايدة
مدرسية لجميع الطالب.

يرجى العلم أن جميع التواريخ قابلة للتغيير اعتمادًا على التحديثات والتعليمات الواردة من وزارة
التربية ووزارة الصحة.
التفتيش من قبل وزارة التربية ووزارة الصحة:
لقد تم التفتيش علينا م قبل وزارة التربية ووزارة الصحة وأعطونا ختم
الموافقة على بدء الدراسة حيث أننا امتثلنا لجميع التوقعات والمتطلبات.
تطعيم الموظفين:
تم تطعيم  ٪211م معلمي وموظفي المدرسة الكندية الكندية بجرعة واحدة
على األقل.
التقويم المدرسي :2222-2221
أي أسئلة أو استفسارات:
يرجى التواصل مع مكتب المدرسة الثانوية في حال كا لديك أي أسئلة أو استفسارات .إنه لم
دواعي سرورنا أ نقدم لك الدعم والمساعدة.

السيدة  /بريني  ،سكرتيرة المدرسة الثانوية
السيدة  /شيرين  ،اخصائية االجتماعية المدرسة الثانوية

psecretary@cbskuwait.com
sssocialworker1@cbskuwait.com

السيدة  /جيهان  ،مديرة المدرسة الثانوية

ssprincipal@cbskuwait.com

مع أطيب التمنيات،
السيدة  /جيهان حسان
مديرة المدرسة الثانوية

