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 إدخال الموهبة في الحياة
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 المدرسة الثانوية

 مع أطيب التمنيات،
 السيدة / جيهان حسن

 مديرة المدرسة الثانوية
       

 

 أعزائي أولياء األمور،

يسرني العمل معكم في المدرسة الكندية ثنائية اللغة للعام الثاني كمديرة للمدرسة الثانوية. أرجو ان تكونوا 
 قد إستمتعتم بعطلة صيفية مريحة وممتعة.

أود أن أقدم خالص عزائي على وفاة المغفور له صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
 ونرجو ان يمنح هللا القوة لصاحب السمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح لخدمة البالد.

كما أنتهز الفرصة للترحيب بكم من جديد للعام الدراسي الحالي المختلف. بالنسبة لهؤالء الجدد على مجتمع 
مدرستنا، أود ان أقدم ترحيبا خاصا وشكرا على إختياركم المدرسة الكندية ثنائية اللغة. في مجتمع مدرستنا، 

 نتعهد بتقديم التعليم عال الجودة في بيئة آمنة ومؤمنة ومثمرة قد صممت لإللهام وإثراء التعلم طوال الحياة.

(، 21-، توجد أشياء مختلفة بسبب متطلبات فيروس كورونا )كوفيد0202/0202حيث نبدأ العام الدراسي 
لكن ال زالت هناك أشياء لم تتغير على اإلطالق مثل بداية العام الدراسي الجديد! سوف تبدو إجتماعات 
أولياء األمور هذا العام مختلفة حيث سوف تكون إفتراضية. نرجو أن تتمكنوا من حضور اإلجتماعات 

 والتواصل مع معلمي طفلك بشكل منتظم.

إن المدرسة الثانوية جاهزة إلستقبال جميع الطالب وإننا نتطلع الى تخريج الدفعة السابعة من طالب الصف 
 إن شاء هللا. 0202الثاني عشر بحلول 

بالرغم من أن معظم طاقم العمل بالمدرسة الثانوية هم معلمين عائدون نرحب بالسيدة/ سميرة في قسم 
الرياضيات والسيدة/ مريم في قسم اللغة اإلنجليزية. كما نرحب بالسيدة/ كاميليا لتعليم الفتيات والسيد/ 

 توماس لتدريس البنين التربية البدنية في المدرسة الثانوية.

توفر مدرستنا برنامج تربوي شامل يتم تقديمه من خالل طاقم العمل المهني الذي يكرس عمله في ضمان 
نجاح الطالب على جميع المستويات. إننا نعتقد أنه مع التأكيد على تعلم اللغة اإلنجليزية والرياضيات وعمل 
اإلرتباطات وإكتساب التفكير واستراتيجيات التعلم، سوف يحصل كل طالب على فرصة للتعلم الى أقصى 

 اإلمكانات.

قامت المدرسة الكندية ثنائية اللغة بتحديث المنهج إلتباع معايير المنهج األساسي العام األمريكي وتوفير 
 أفضل الموارد والمنصات اإللكترونية مع الحفاظ على كافة طرق التدريس الكندية الناجحة.

يقدم طاقم العمل لدينا الدعم الدراسي وكذلك األنشطة المنهجية اإلضافية واألندية لجميع الطالب. ويجب 
 على الطالب حضور جميع فصولهم الدراسية عبر اإلنترنت وأن يكونوا دقيقين في تسليم المهام.

السادة أولياء األمور، نطلب منكم البقاء على تواصل منتظم مع المدرسة سواء مع المعلمين أو األخصائي 
 االجتماعي أو المدير. وسنكون سعداء بالعمل معكم.

 مع أطيب أمنياتنا في العام الجديد!!

 



 

 

 

 الفعاليات القادمة
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إنتخابات مجلس طالب 

 المدرسة الثانوية
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 المولد النبوي الشريف

 )عطلة(
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 ما الجديد في العام الجديد!

 منهج مطور

قامت المدرسة الكندية ثنائية اللغة بمراجعة وتحسين المناهج التعليمية في الرياضيات واللغات. لقد 
اعتمدنا معايير المنهج األساسي العام التصبح المرجع لمهارات الطالب. قدمت المدرسة الكندية ثنائية 
اللغة موارد وافرة تتماشى مع معايير المنهج األساسي العام هي محدثة وحساسة ثقافيا. يتم هذا العام 

للصفوف من السادس إلى الثامن في الرياضيات واللغات بينما ال تزال بقية  Alphaإستخدام كتب ألفا 
 الصفوف تستخدم نفس الكتب السابقة ولكن مع توافق أفضل مع معايير المنهج األساسي العام.

 

 المنصة اإللكترونية

لفا( مع منصة إلكترونية والتي سوف تساعد الطالب في التعلم عبر اإلنترنت أتأتي الكتب الجديدة )
مدعومة بكتاب عمل تفاعلي لكل طالب. تتيح المنصة اإللكترونية للطالب النمو بوتيرتهم الخاصة 

 والوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. يتم مراقبة حساب كل طالب من قبل معلمه.

 

 تجربة تعليمية قوية على اإلنترنت

قامت المدرسة الكندية ثنائية اللغة باألداء بشكل استثنائي في التجربة عبر اإلنترنت وذلك منذ بداية 
جائحة فيروس كورونا حيث كانت واحدة من أوائل المدارس التي تصرفت على الفور وبدأت جلسات 

٪ من طالب المرحلة الثانوية من مارس إلى مايو. ولقد أكمل باقي الطالب 58مباشرة مع حوالي 
سبتمبر. وخضع موظفوا المدرسة الكندية ثنائية اللغة إلى برنامج  -الفصل الدراسي في أغسطس 

تطوير مهني مكثف وهم مجهزون بكافة أساليب التدريس واستراتيجياته الفعالة لتحقيق التعلم عبر 
 اإلنترنت في العام الجديد.

 

 نظام الصفوف في المرحلة الثانوية

اعتاد طالب المرحلة الثانوية على تلقي درجاتهم النهائية كنسبة مئوية ويتغير ذلك ليكون معدل 
تراكمي وفقا لنظام النقاط األربع حيث أن المدرسة ذو نظام ثنائي اللغة إضافة إلى أنها تتبنى اآلن 

على المعدل التراكمي ألعوام المدرسة  20و  22و  22منهجا أمريكيا. سيحصل طالب الصفوف 
 الثانوية السابقة محسوبا إلضافته إلى الشهادات النهائية. )ال يتسبب ذلك في أي تغيير في الدرجات(.

 

 اإلجتماعات اإلفتراضية ألولياء األمور

سوف تتم اجتماعات أولياء األمور إفتراضيا وذلك استجابةً لنظم وزارة التربية ووزارة الصحة في 
 هذا الشأن. ستتاح ألولياء األمور الفرصة لحجز أوقات محددة للتحدث مع معلمي أبنائهم بشكل منفرد.

 مع أطيب التمنيات،
 السيدة / جيهان حسن

 مديرة المدرسة الثانوية
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 الكتب الرقمية

يستخدم المعلمون الكتب الرقمية مع الطالب كأداة للحفاظ على 

عملهم منظما ويمكن الوصول إليه. كما أنها تعمل بمثابة محافظ 

 إلكترونية للطالب.

 الجلسات المباشرة

 8يتم إجراء الفصول الدراسية باستخدام جلسات مباشرة لمدة 

مع ساعات ونصف في األسبوع. يتمتع الطالب بالقدرة على التواصل 

معلميهم وأقرانهم كما هو الحال في الفصول الدراسية 

 الحقيقية.

 ساعات الدعم

المعلمين متاحون من يوم األحد الى األربعاء لدعم الطالب 

 مساء. 0022مساء الى  0022من 

 برنامج إثراء اللغة العربية

قامت المدرسة الكندية ثنائية اللغة بإضافة مهارات إضافية في 

اللغة العربية والتي سوف يتم تقديمها مع الدروس بشكل 

أسبوعي وذلك لتحسين مستوى الطالب في اللغة العربية 

 المنطوقة والمكتوبة.

 بناء الشخصية

تربط المدرسة الكندية ثنائية اللغة سمات شخصية الشهر بالقيم 

  اإلسالمية وإضافة أنشطة للتأمل الذاتي.

 

 

 مع أطيب التمنيات،
 السيدة / جيهان حسن

 مديرة المدرسة الثانوية
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 األمور التي ظلت بدون تغيير

 نظام التقييم

يظل نظام التقييم هو نفسه؛ التقييمات التشخيصية والتقييمات التكوينية والتقييمات النهائية. يتم تضمين 
المشاركة والحضور في العالمات اإلجمالية كل ثالثة أشهر. كما سيطلب من الطالب القيام بالكتابة عند 

 الطلب بشكل ربع سنوي.
 

 صوت الطالب )مجلس الطالب(

يتم تشكيل مجلس الطالب في أكتوبر من كل عام بممثل من كل فصل ورئيس من البنون ورئيس من 
 الفتيات ونائب عن رئيس البنون ونائب عن رئيس الفتيات وهم من يتم إنتخابهم.

 يتحمل مجلس الطالب مسئولية إقامة العديد من الفعاليات خالل العام.
 

 األنشطة الشهرية

 يوجد على األقل نشاط شامل للمدرسة كل شهر )يوم التوأم والعيد الوطني واليوم العالمي وما إلى ذلك(
 

 التجمعات تحت قيادة الطالب

 يتحمل كل فصل مسئولية تقديم التجمعات على األقل مرة كل فصل دراسي.
 

 الدعم بعد المدرسة

مساء أيام األحد  0022الى  0022يتواجد معلمو المدرسة الكندية ثنائية اللغة للدعم لمدة ساعة يوميا من 
 الى األربعاء.

 سياسة الباب المفتوح

تتواجد إدارة المدرسة الكندية ثنائية اللغة دائما لإلستماع الى الطالب وأولياء األمور ويمكن الوصول 
 لها بسهولة.

 

 المنافسات

تهتم المدرسة الكندية ثنائية اللغة بإعداد طالب للمشاركة في منافسات المدرسة والمسابقات الوطنية 
 والدولية.

 

 برنامج اإلستشارة

ينفذ األخصائي اإلجتماعي بالمدرسة برنامج قوي لإلستشارة لجميع الطالب بشأن األمور الدراسية 
 والسلوكية.

 

 اإلرشاد والتوجيه المهني

تقدم المدرسة الكندية ثنائية اللغة اإلرشاد والتوجيه المهني والفصول المهنية أيضا لطالب الصف 
  العاشر والحادي عشر
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Oct 07  

Assembly  

Respect (Gr6) 

  

& 

 

HS Student 

Council  

Nominations 

 

 

 

 

 

 

Oct 04-15  

DRA Testing 

(Fall:Gr6-8) 

 

 

 

 

 

 

Oct 15  

Career Day 
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Sincerely, 

Ms. Gihan Hassan 

High School Principal  

 

 

Dear Parents, 
  
It is my pleasure to be working with you at the Canadian Bilingual School for the 
second year as the high school principal. I hope you had a safe, enjoyable and  
relaxing summer vacation!  
 
I’d like to offer my deepest condolences on passing away of HH the Amir Sheikh 
Sabah Al Ahmed Al-Jaber Al-Sabah and wish HH Sheikh Nawaf Al Ahmed Al-Jaber 
Al-Sabah the strength to serve the country. 
 
I would like to take this opportunity to welcome you back for another different yet 
exciting school year. For those who are new to our school community; I would like to 
extend a special welcome and thank you for choosing CBS. In our school  
community , we are committed to providing a high-quality education in a safe,  
secure, and nurturing environment designed to inspire and enrich life-long learning. 
  
As we begin the 20/21 school year, some things are different due to COVID-19  
requirements but some things, like the excitement of starting a new school year, 
have not changed at all! This year parent meetings will look different because they 
will be virtual. We hope you will be able to attend them and connect with your child’s 
teachers regularly. 
 
The secondary school is ready to receive all students and we are looking forward to 
graduating our seventh class of grade twelve students in June 2021 Insha'Allah.  
Although most of the high school staff are returning teachers, we welcome Ms. 
Samira in the Math  
department and  Ms. Meriam in the English department. We would like to welcome 
Ms. Camelia to teach girls and Mr. Tamas to teach boys Physical Education in HS. 
  
Our school provides a comprehensive educational program delivered by  
professional staff devoted to ensuring student success at all levels. We believe that 
with an emphasis on English and Mathematics literacy, making connections, and 
acquiring thinking and learning strategies, every student will have the opportunity to 
learn to their highest potential.  
 
CBS has updated the curriculum to follow the American common core standards, 
providing the best resources and e-platforms while keeping all the successful  
Canadian teaching methods.  
 
Our staff offers academic support as well as extra-curricular activities and clubs to 
all students. Students are required to attend all their online classes and to be  
punctual in turning in assignments.  
 
Parents, we request that you maintain regular contact with the school either with 
individual teachers, the social worker, or the principal . We will be happy to work 
with you.  

Best wishes for the new year! 
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Oct 15  

HS Student  

Council Elections 

 

 

 

 

 

 

Oct 22  

Assembly  

Respect (Gr7) 

 

 

 

 

 

 

Oct 29  
Prophet's  

Birthday  

(Day off) 
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What’s new in the new year! 
 
Improved Curriculum  
CBS has reviewed and improved the taught curricula in Math and language. 
We have adopted CCSS (Common Core State Standards) to be the  
reference for students skills. CBS has provided ample resources that align 
with common core state standards and that are up to date and culturally  
sensitive. Alpha books are used this year for Grade 6-8 in Math and  
Language while the rest of the grades still use the same books like before 
but with better alignment with common core state standards. 
 
E-platform 
The new books (Alpha) come a long with an e-platform that will help students 
with their online learning supported by an interactive workbook for each  
student. The e-platform allows students to grow in their own pace and to 
reach their full potential. Each student’s account is monitored by his teacher. 
 
Strong Online learning experience 
CBS has performed exceptionally well in the online experience since the  
beginning of COVID19 pandemic as it was one of the first schools that acted 
immediately and started live sessions with around 85% of HS students 
March-May. The rest of students completed the course in  
August-September. CBS staff has undergone an intensive professional  
development program and are equipped with all effective teaching methods 
and strategies to ace the online learning in the new year. 

 
Grading system for HS 
High school students used to receive their final grades as a percentage and 
that is changing to be a GPA according to the 4 points system as the school 
is bilingual and now adopting an American curriculum. Students of Grades 
10,11 and 12 will have the GPA for the previous high school years calculated 
to be added to their final transcripts. (That doesn’t cause any change in 
grades) 
 
Virtual parents meetings 
Parents meetings will be done virtually as a response to the MOE and MOH 
regulations in that regard. Parents will have the chance to book specific 
times to speak to their child’s teachers privately. 
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Digital notebooks 
Teachers are using digital notebooks with students as a 
tool to keep their work organized and accessible. They 
serve as 
e-portfolios for students. 
 

Live sessions 
Classes are conducted using live sessions for  
5 and 1/2 hours for a week. Students have the ability to 
communicate with their teachers and their peers as they 
do in real classes. 
 
 

Support hours 
Teachers are available Sunday-Wednesday for 
student support from 2:00pm to 3:00pm 
 
 

Arabic Enrichment program 
CBS has added extra skills in Arabic that will be 
introduced within the lessons weekly to 
improve the students level in spoken and written  
Arabic. 
 
 

Character Building 
CBS is connecting the monthly character traits to 
Islamic values and adding self reflection activities. 
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What stays the same! 
 
Assessment system 
The assessment system is the same; Diagnostic assessments, Formative assess-
ments and Summative assessments. Participation and attendance are included in 
the overall marks every quarter. Students will be asked to do On Demand Writing 
every quarter as well. 
 
Students’ voice (Students council) 
Students council is formed in October every year with a representative  from each 
class and head boy, head girl, deputy head boy and deputy head girl who are elect-
ed.  
Students council carries the responsibility of holding many events throughout the 
year. 
 
Monthly activities 
There’s at least one school wide activity per month (Twins day, national day,  
international day, etc.,) 
 
Student led assemblies 
Each class is responsible for presenting the assembly at least once a semester. 
 
After school support 
CBS teachers are available for support one hour daily from 2:00-3:00 pm Sunday to 
Wednesday. 
 
Open door policy 
CBS administration is always there to listen to students and parents and is easily 
accessible. 
 
Competitions 
CBS is keen to prepare students to share in school, national and international  
competitions 
 
Counseling program 
The school social worker carries out a strong counseling program for all students 
regarding academic or behavior issues. 
 

Career guidance 
CBS offers career guidance as well as career classes for grades 10 and 11. 
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On behalf of CBS school, we offer our sincerest condolences to 
our CBS families and the people of Kuwait on the sad loss of his 
highness the Amir, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah. 

May he rest in peace.  



 

 

 

 
 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 0202أكتوبر  -  4العدد 

 المدرسة الثانوية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حر التعازي الى عائالت المدرسة الكندية ثنائية 
 
نيابة عن المدرسة الكندية ثنائية اللغة، نتقدم با

حمد الجابر الصباح رحمة هللا عليه.
 
مير الشيخ صباح ال

 
 اللغة والشعب الكويتي في وفاة سمو ال

 مع أطيب التمنيات،
 السيدة / جيهان حسن

 مديرة المدرسة الثانوية
       


