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March 2nd 

Middle school 

sports day 

 

 

 

 

 

March 13 

Pet food drive 
 

 

 

 

March 13th 

G9 parents  

engagement event 

 

 

 

 

March 12-16 

Healthy Lunch  

Audits 
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Dear CBS families, 

I wish you had some good time with the family and that you enjoyed cele-
brating the National and Liberation Days with your loved ones.   

February was a month full of events and activities as usual. Our National Day 

celebration for this year was very special ! Students’ participation was truly 

remarkable. It was wonderful having students come to school in their Kuwaiti 

traditional costumes and expressing the love and gratitude to their beloved 

country. 

 Thanks to all students and teachers who worked together to come up with a 

unique celebration full of love and pride. They came up with many sketches, 

poems, songs, research projects, and presentations which were a pleasure 

to watch. 

Student council continues to instill the leadership qualities around the school. 

They led a bake sale recently and excelled in the organization and execution 

of the whole day. The student council holds the assembly every Wednesday 

and shares their activities and news with their colleagues. 

Another student led activity is Linartaqi campaign that was launched back in 

November 2022 and continues focusing on positive behavior and personal 

improvement. This campaign is now led by six seniors and three juniors who 

work together to help middle and high school friends to work on challenging 

issues like anger management, bullying, making good choices, etc,. They 

meet with school administration regularly to set the plans for inviting guest 

speakers and holding events to promote for the targeted improvements. 

As we head towards the end of the third 

quarter, we’re more focused on the aca-

demics. Students are encouraged to con-

nect with their teachers or HS office if they 

need assistance in any subject area. 

We’re always there to support our chil-

dren. 
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March 14th 

MOI session on 
cyber  

bullying 

 

 

 

 

March 26th  

Ramadan  

schedule begins 
 

 

 

 

March 28th 

Report cards go 

home 
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Sincerely, 

Ms. Gihan Hassan 

High School Principal  
     

Sports Day for Middle School G6-8 

Our middle school students will have their 

Sports day on March 2nd at Boulevard. They 

will play in their teams and enjoy the different 

planned stations and games.  

Parents are more than welcome to join their children in the event. 

 

Re-Registration 2023-24 
 
Kindly re-register your child for the new academic 
year at the earliest. Once seats in each grade are 
completely filled up, there will be no way to accommo-
date additional enrollments.  

 

Graduates News 
 
It’s the time of the year when we start planning for the graduation.  G12 stu-
dents will be taking the measurements for the graduation gowns and the 
planning is going ahead as fast as it should be!  
 
Class 2023 graduation will be on June 8th at Al Hashemi II Ballroom at 
Radisson Blue Hotel. 
 
University admissions are going on currently. Many students have completed 
IELTS and some are getting ready to take the 
Kuwait university aptitude tests. 
 
 Ms. Lama, our guidance counselor is working 
with students on their plans and applications 
and she is there to support them whenever 
they need.  
 
Congratulations to our students who are done 
or almost done with their conditional acceptance in their desired universities.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 0202مارس  - 7العدد 

 المدرسة الثانوية

 األفاضل،عائالت المدرسة الكندية ثنائية اللغة 

أتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتًا ممتعًا مع العائلة وأنكم استمتعتم باالحتفال بالعيييد اليو يني  

 وعيد التحرير مع أحبائكم.

لقد كان شهر فبراير مليئًا بالفعاليات واألنش ة كالمعتاد. حيث كان احتفالنا باليوم اليو يني  

لهذا العام مميًزا للغاية! كما كانت مشاركة ال الب رائعة حقًا. وكيان مين اليرائيع أيضيا أن 

يأت  ال الب إلى المدرسة بالزي التقليدي الكويت  معبرين عين اليحيب واالميتينيان ليبيليد يم 

 الغال .

جزيل الشكر لجميع ال الب والمعلمين الذين عملوا معًا من أجل إقامة احتفال فيرييد ميلي   

بالحب والفخر. لقد كان  ناك العديد من الرسومات والقصائد واألغان  والمشاريع اليبيحيثييية 

 والعروض التقديمية الت  كان من دواع  السرور مشا دتها.

يواصل مجلس ال الب غرس الصيفيات اليقييياديية في  اليميدرسية. ليقيد قيادوا عيميلييية بيييع 

المخبوزات مؤخًرا وتفوقوا ف  التنظيم والتنفيذ  وال اليوم. كما يعقد مجلس ال الب تيجيميع 

 كل يوم أربعا  حيث يتم تبادل األنش ة األخبار فيما بينهم. 

 2022لنرتق  الت  تم إ القها ف  نوفمبر  ناك نشا  آخر يقوم ال الب بقيادته و و حملة 

وتستمر ف  التركيز على السلوك اإليجاب  وتحسين وتهذيب الشخصية. ييقيود  يذل اليحيميلية 

اآلن ستة من ال الب الكبار وثالثة من ال الب الصغيار واليذيين ييعيميليون ميعًيا ليميسياعيد  

أصدقائهم ف  المرحلتين المتوس ة والثانوية عليى اليعيميل عيليى ميواجيهية وتيحيدي األميور 

الصعبة مثل التحكم ف  الغضب، والتنمر، واتخاذ خيارات جيد ، وما إلى ذلك. يجتمعون مع 

إدار  المدرسة بانتظام لوضع الخ   لدعو  المتحدثين الضيوف وعقد اليفيعياليييات ليتيرويي  

 وتعزيز التحسينات المستهدفة.

مع اقترابنا من نهاية الربع الدراس  الثالث، نيركيز 

أكثر على الحيييا  األكيادييمييية حيييث ييتيم تشيجيييع 

ال الب على التيواصيل ميع ميعيليميييهيم أو ميكيتيب 

المدرسة الثانوية إذا كانوا بحاجة إلى المساعد  ف  

أي ميياد  ميين الييمييواد الييدراسييييية. فيينييحيين دائييًمييا 

 متواجدون لدعم أبنائنا ال الب. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مارس 14

جلسة وزارة الداخلية حول  
 التنمر اإللكتروني

 

 

 

 

 مارس 26 

 بداية جدول شهر رمضان

 

 

 

 
 

 مارس 28

شهادات الدرجات تعود إلى 
 المنزل
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 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية
     

 8 - 6اليوم الرياضي للمدرسة المتوسطة الصفوف 

سوف يستمتع  يالب اليميدارس اليميتيوسي ية بيييوميهيم 
مارس ف  البوليييفيارد. سيوف  02الرياض  ف  تاريخ 

يلعبون من خالل الفرق خاصتهم ويستمتعون باألنش ة 
 واأللعاب المختلفة المخ   لها. 

نرحب بأوليا  األمور لالنضمام إلى أبينيائيهيم في   يذل 
 الفعالية. 

 

 2024-2023إعادة التسجيل للعام الدراسي 

يرجى إعاد  تسجيل  فلك للعام الدراس  الجديد ف  أقيرب وقيت 
ممكن. بمجرد حجز المقاعد بالكامل في  كيل صيف، لين تيكيون 

  ناك  ريقة الستيعاب عمليات التسجيل اإلضافية.

 

 أخبار تتعلق بالطالب الخريجين

مقاسات ليزي  12إنه الوقت الذي نبدأ فيه خالل العام بالتخ ي  للتخرج. سيأخذ  الب الصف 
 التخرج والتخ ي  على قدم وساق بال ريقة المثلى!

 بفندق راديسون بلو. 2يونيو في قاعة الهاشمي  8في يوم  2023سيقام حفل تخرج دفعة 

القبول الجامع  مستمر حاليًا حيييث أكيميل اليعيدييد مين 
ويسيتيعيد اليبيعيض إلجيرا     IELTSال الب األيليتس 

 اختبارات الكفا   ف  جامعة الكويت.

تعمل مستشار  اليتيوجيييه ليديينيا االسيتياذ     ليميى ميع 
ال الب على خ  هم وت بيقاتهم و   موجود  لدعمهم 

 متى احتاجوا ذلك. 

مع أجمل التهان  القلبية ل البنا الذين انيتيهيوا أو كيادوا 
 على االنتها  من قبولهم المشرو  ف  الجامعات الت  يرغبون االلتحاق بها. 

 


