
 

 

 

 

Upcoming 
Events 

 

 

 
October 5th  

World Teachers’ 

Day 

 

 

October 5th 

Gr 12  

Parent Workshop 

 

 

Oct 6th 

Gr 12  

University Fair 

 

 

Oct 9th  

Prophet’s 

 birthday  (Day Off) 

 
 

 

Oct 13th 

Comic Workshop 

Gr 4-8 

 

 

 

Oct 13 – Bake Sale by 

Student Council  

 

 

Oct 17th 

Grade 6 Parent  

Engagement Event 
 

 

 

Oct 19th 

Grade 7 Parent  

Engagement Event 
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Dear CBS parents and families, 
 

It’s always a pleasure connecting with you and 

updating you on what’s going on in school 

monthly.  

During the first month of school, I was thrilled 

with the students’ and      teachers’ enthusiasm 

to be back to normalcy. Students are discuss-

ing, sharing, experimenting and discovering 

new things daily with their teachers guiding 

them.  They are using their devices in the daily 

learning happening in class as well as testing 

and research. It makes me so proud when I vis-

it classes and see how learning can be so en-

joyable! 

In the month of October, many events and activities are 

taking place. We are preparing for the first Health and 

Wellness Fair organized by our wonderful PE Team. It 

reflects our focus this year on Healthy living. Healthy 

Living is one of our 3 goals for MSA accreditation. 

We are starting field trips for all grades as well as extra 

curricular activities after school. These activities are 

equally important for the balanced growth not only physically and mentally for 

our children, but also socially and emotionally. I encourage all students to 

participate in such activities. 

We are also keeping the focus on academics  by pushing 

students to reach their highest potential. Students are al-

ways challenged to do better and to improve their level of 

mastery and organization. 

We always welcome parents to be involved in their children’s education. Par-

ents were invited for the Open House in September. There are parent en-

gagement events for G6&7 in October, and a parent workshop as well as 

University Fair for G12. Coffee with the principal is another chance to visit 

the school and inquire about or give suggestions about anything you wish. 

The connection between home and school is proven to be the best way for 

students to be successful. Students will complete the first quarter assess-

ments by the end of October. Wishing all of them the best of luck. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oct. 19th 

Coffee with  

the pricipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oct. 20th 

Health & Wellness 

Fair 

 

 

 

 

 

 

 

Oct. 27th 

Monthly assembly 

 

 

 

 

 

 

 

Oct 31st 

Quarter 2 

Begins 
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Reminders to students: 
 
Uniform and ID: Students must attend school in the correct uniform daily. 
Student ID must be worn as a part of the uniform. 

 
Mobile phones: Mobile phones are NOT ALLOWED on the school campus. 
Kindly review the mobile phone policy from the student handbook.  Mobiles 
will be confiscated if found with any student during the day. 

Note: students are allowed to hand in their mobiles in the office before 
7:30am, and they will receive them back at the end of the day with no conse-
quences. 

Attendance: Students need to attend school regularly and to be on time. 
Lateness is counted from 7:30 am. In case of absence, students have to sub-
mit the sick leave to the HS office the following day. 

Extra curricular activities: CBS is back to having extra curricular activities as 
we did pre-COVID. All activities will officially start on 12th October 2022 in-
cluding sports, e-sports, field trips, and other activities.  

 

Canteeny App 
Our Canteeny Lunch program is an easy way for  
students to get that  good nutrition every day. Take the 
worry out of what to ack from your child everyday and 
order the healthy and delicious Canteeny lunches.  
 
 
 

 
Support Academy  
Support academy started in September with a good number of students. If 
you wish to enroll your  child, kindly reach out to your child’s homeroom  
teacher or HS office. 
 

 

Parent Association 2022-2023 

Parent were invited to register for joining the Parent Association for 2022-

2023 through a link. A number of parents already registered and the final list 

of parents will soon be announced keeping in consideration the representa-

tion of different grade levels across the school. 
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Sincerely, 

Ms. Gihan Hassan 

High School Principal  
        

World teachers day: 
Teachers are the corner stone for educa-
tion. They are the ones who carry on the 
job of teaching, guiding and mentoring 
students.  A CBS we sincerely thank all 
our staff for their dedication and compas-
sion towards teaching, towards making a 
difference. We will be celebrating World 
teacher’s day on October 5th. Students 
can write cards to teachers to express 
their gratitude on this occasion. 

 
Student Council 2022-2023 

At the Canadian Bilingual School, we believe in the importance of equipping 

students with leadership skills. Students are given voice and choice. They 

are trained to be decision makers as well as effective members of the com-

munity. Student council Investiture ceremony took place on September 28th 

in the school auditorium.  

 

 

 

Head Boy - Jarrah Adel  Head Girl - Shouq Hussain  

Deputy – Abdulrahman Muhanna Deputy - Gala Mohammad 

10A- Alizeh Khan 10B- Fahad Al-Ajmi  

9A-  Ibtisam Naser 9B- Salman Jaber  

8A- Dhai Mohannad  8B- Talal Mohammed  

7A- Sameera Bader  7B- Abdulaziz Aqtami   

6A- Muddhi Anwar  6B-Abdullah Khaled Al-Otaibi  



 

 

 الفعاليات القادمة

 

 أكتوبر  5

 يوم المعلمين العالمي

 

 اكتوبر  5

ورشة عمل أولياء أمور 
 12طالب الصف 

 

 

 أكتوبر  6

 معرض الجامعات 

 12الصف 

 

 

 أكتوبر 9

 المولد النبوي الشريف

 (عطلة)

 

 

 أكتوبر 13

ورشة عمل هزلية 
 )8 - 4(الصفوف 

 أكتوبر 13

بيع الخبز من قبل 
 مجلس الطالب

 

 

 أكتوبر 17

فعالية مشاركة أولياء 
 6أمور طالب الصف 

 

 

 أكتوبر  19

فعالية مشاركة أولياء 
 6أمور طالب الصف 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 2222أكتوبر  - 2العدد 

 المدرسة الثانوية

 

 أعزائي أولياء أمور وعائالت المدرسة الكندية، 

إنه لمن دواعي سروري دائًما التواصل معكم وإطالعكم 

 على آخر المستجدات في المدرسة كل شهر. 

خالل الشهر األول من المدرسة، شعرت بسعادة غامرة 

بحماس الطالب والمعلمين للعودة إلى الحياة الطبيعية. يقوم 

الطالب بالمناقشة والمشاركة والتجريب واكتشاف أشياء 

جديدة يوميًا مع معلميهم الذين يقوموا بتوجيههم. إنهم يستخدمون أجهزتهم في التعلم اليومي في 

الفصل باإلضافة إلى االختبار والبحث. أشعر بالفخر عندما 

أزور الفصول الدراسية وأرى كيف يمكن أن يكون التعلم 

 ممتعًا للغاية!

تقام العديد من الفعاليات واألنشطة في شهر أكتوبر. نحن 

نستعد لمعرض الصحة والعافية األول الذي ينظمه فريق 

التربية البدنية الرائع في المدرسة. إنه يُظهر تركيزنا هذا 

العام على الحياة الصحية. إن الحياة الصحية هي أحد أهدافنا الثالثة العتماد رابطة الدول 

 الوسطى.

بدأنا الرحالت الميدانية لجميع الصفوف باإلضافة إلى األنشطة 

اإلضافية بعد المدرسة. هذه األنشطة ال تقل أهمية عن النمو 

المتوازن ، ليس فقط جسديًا وعقليًا ألطفالنا ، ولكن أيًضا اجتماعيًا 

وعاطفيًا. أنا أشجع جميع الطالب على المشاركة في مثل هذه 

 األنشطة. 

كما نحافظ على التركيز على الحياة األكاديمية من خالل تحفيز الطالب للوصول إلى أعلى 

 إمكاناتهم. يواجه الطالب دائًما تحديًا للقيام بعمل أفضل وتحسين مستوى إتقانهم وتنظيمهم. 

دوما نرحب بأولياء األمور للمشاركة في تعليم أطفالهم. تمت دعوة أولياء 

األمور لحضور البيت المفتوح في شهر سبتمبر. هناك فعاليات مشاركة 

أولياء األمور للصفين السادس والسابع في شهر أكتوبر وورشة عمل 

ألولياء األمور باإلضافة إلى معرض الجامعة للصف الثاني عشر. كما 

أن احتساء القهوة مع المدير هي فرصة أخرى لزيارة المدرسة 

واالستفسار أو تقديم اقتراحات حول أي شيء ترغب فيه. كما ثبت أن 

العالقة بين المنزل والمدرسة هي أفضل طريقة لنجاح الطالب. سيكمل الطالب تقييمات الربع 

 األول بحلول نهاية شهر أكتوبر. أتمنى لهم جميعا كل التوفيق.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 أكتوبر  19

احتساء القهوة مع 
 المدير

 

 

 

 

 أكتوبر  20

 معرض الصحة والعافية

 

 

 

 

اكتوبر 27  

 التجمع الشهري

 

 

 

 

 

 

أكتوبر 31  

 بداية الربع الثاني

 
 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 2222أكتوبر  - 2العدد 

 المدرسة الثانوية

 

 

 :تذكير للطالب
 

يجب على الطالب الذهاب إلى المدرسة بالزي الرسمي الصحيح : بطاقة الهويةالزي الرسمي و
 يوميًا. يجب ارتداء هوية الطالب كجزء من الزي الرسمي. 

 
: ال يُسمح بالهواتف المحمولة في الحرم المدرسي. برجاء مراجعة سياسة الهواتف المحمولة

الهاتف المحمول في دليل الطالب. سيتم مصادرة الهواتف المحمولة إذا وجدت مع أي طالب 
 خالل اليوم.

 
صباًحا،  7:30مالحظة: يُسمح للطالب بتسليم هواتفهم المحمولة في المكتب قبل الساعة 

 وسوف يقوموا باستالمها مرة أخرى في نهاية اليوم دون أي عواقب.
 

: يجب أن يحضر الطالب إلى المدرسة بانتظام وأن يحضروا في الوقت المحدد. الحضور
صباحا. في حالة الغياب، يتعين على الطالب تقديم إجازة  7:30التأخير يحسب من الساعة 

 مرضية إلى مكتب المدرسة الثانوية في اليوم التالي.
 

: عادت المدرسة الكندية الكندية إلى ممارسة األنشطة الالصفية كما فعلنا قبل األنشطة الالصفية
بما في ذلك األنشطة  2022أكتوبر  12فيروس كورونا. ستبدأ جميع األنشطة رسميًا بتاريخ 

الرياضية واألنشطة الرياضية اإللكترونية والرحالت الميدانية 
 وغيرها من األنشطة.

 
 تطبيق كانتيني

يعد برنامج الغداء الخاص بنا من خالل تطبيق كانتيني وسيلة سهلة 
للطالب للحصول على تلك التغذية الجيدة كل يوم. تخلص من القلق 
بشأن سؤال طفلك كل يوم واطلب وجبات غداء كانتيني الصحية 

 اللذيذة.
 

 أكاديمية الدعم
بدأت أكاديمية الدعم في سبتمبر بعدد كبير من الطالب. إذا كنت ترغب في تسجيل طفلك ، 

 فيرجى التواصل مع معلم الفصل الخاص بطفلك أو مكتب المدرسة الثانوية.
 
 

 2023-2022رابطة أولياء األمور 
من  2023-2022تمت دعوة اولياء األمور للتسجيل لالنضمام إلى رابطة أولياء األمور لعام 

خالل رابط. تم تسجيل عدد من أولياء األمور بالفعل وسيتم اإلعالن عن القائمة النهائية ألولياء 
 األمور قريبًا مع مراعاة تمثيل المستويات الصفية المختلفة عبر المدرسة.

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 2222أكتوبر  - 2العدد 

 المدرسة الثانوية

 

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية
 
 

  :يوم المعلم العالمي
العممملميمة المتمعملميممميمة، المعلمون هم حجر الزاوية في 

الذين يقومون بوظيفة المتمدريمس والمتموجميمه حيث هم 
واإلرشاد للطالب. نتقدم في المدرسة الكنديمة ثمنمائميمة 
اللغة بخالص الشكر لجميع موظفينا على تفانيهمم فمي 
تأديهم لمهام التدريس من أجل إحداث فرق. سنحتمفمل 
باليوم العالمي للمعلم في الخامس من شمهمر أكمتموبمر. 
يمكن للطالب كتابة بطاقات للمعلميمن لملمتمعمبميمر عمن 

 امتنانهم في هذه المناسبة.
 

 2023-2022مجلس الطالب 
نؤمن في المدرسة الكندية ثنائية اللغة بأهمية تزويد الطالب بمهارات القيادة. يتم منح المطمالب 
الصوت واالختيار. يتم تدريبهم ليكونوا صانعي القرار وكذلك أفراد مؤثرين في المجتمع. أقميمم 

 سبتمبر في قاعة المدرسة. 28حفل تنصيب مجلس الطالب بتاريخ 

 

 

 

 جراح عادل  -الرئيس من الطالب  شوق حسي     -الرئيس من الطالبات 

 عبدالرحمن مهنا -النائب  غال محمد -النائبة 

10B -   10 فهد العجمA - يه خان  ألي  

9B - 9 سلمان جابرA  - ابتسام نارص 

8B - 8 طالل محمدA -  ضاح  مهند 

7B -   7 عبدالعزيز اقطامA - ة بدر  سمي 

6B -    6 عبدهللا خالد العتيبA - أنور  
 موض 


