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Dear CBS families,

Mar 11th
Isra Wal Miraj
Holiday

March
14th -25th
MAP Testing

I hope this message finds you healthy and doing well. It has been a
challenging year, but we are moving forward successfully with our online
program. I wish you had some good time with the family and that you
enjoyed celebrating the National Day with your loved ones safely.
It has been now a full year since students last attended school. That was a
year full of lessons and coping with the new norm. As I’ve mentioned before
in previous announcements, there are many challenges that come along with
remote learning, but I have to commend our staff and students on their
diligent efforts to stay successful during these unprecedented times.
However, if your child is yet struggling with any aspect of remote learning, try
the following steps:
1. First, review the assessment calendar to check on the coming
assessments.

2. Use the assignments and assessments calendar to create a weekly
schedule for your child.
3. Maintain a sleep schedule! Make sure your child is maintaining a sleep
schedule. It is incredibly challenging for students to be awake and ready
for online classes at 8:30am, if they aren’t getting enough sleep at night.
4. Limit additional exposure to screens and devices. They might try some
form of physical activity (walking, yoga, etc), reading, or some form of
arts and crafts.

March
17th & 18th
Art/Tech Fair

5. If you are struggling to keep your child engaged in remote learning,
please make sure you contact his or her teacher, social worker, or me.
We are here to help you through these challenging times, and will do anything within our power to help our students find success.
6. As a final note, please take a moment to make sure you have access to
the Parent Portal (RenWeb) to better follow up on your child’s
performance.
Thank you for entrusting us with
your children and for adapting
with us as we’ve navigated a
difficult year.

Sincerely,
Ms. Gihan Hassan
High School Principal
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Virtual National Day Celebration
Our National Day this year was a very special one! Students participation either live or through videos were truly remarkable.

March 18th
Mother’s Day
Celebration

Even though we couldn’t celebrate at school like every year, students and
staff worked together to come up with a unique celebration full of love and
pride. They invested in new ideas and helped spread awareness in the community about innovative ways of celebrating such events without giving up on
the needed precautions to keep safe.

March 25th
Healthy Luch
Audits
Student Council Activities
The student Student Council led the
efforts to raise the spirit during February,
the month of celebrations. They planned
backgrounds related to the events to be
used in classes, talked about different
ways
to
celebrate
without
large
gatherings.
Sincerely,
Ms. Gihan Hassan
High School Principal
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Updated Official CBS Website
You are invited to check our updated website!

Graduates News
It’s the time of the year when we start planning for the graduation. As per the
circumstances this year, we are not sure of how the graduation ceremony will
look. Yet, G12 class has started looking at the graduation gown and planning
is going ahead as optimistic as we should be.
University admissions are going on currently. Many students have completed
IELTS and some took the Kuwait university aptitude tests.
Ms. Lama, the guidance counselor is working with each student on their plans and application and is ready to support them
whenever they need.
Congratulations for our students who are
done or almost done with their conditional
acceptance in their desired universities.

Sincerely,
Ms. Gihan Hassan
High School Principal

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
إدخال الموهبة في الحياة
العدد  - 6مارس 0202
المدرسة الثانوية
أعزائي عائالت طالب المدرسة الكندية ثنائية اللغة،
أتمنى أن تصلكم هذه الرسالة وأنتم بصحة جيدة وعلى ما يرام .لقد كان عا ًما مليئًا بالتحديات لنا جميعاا
لكننا وبالرغم من ذلك نتقدم نحو األمام بنجاح في برنامجنا المخصص للدراسة عبر اإلنترنت .أتمنى أن
تكونوا قد قضيتم وقتًا ممتعًا مع العائلة وأن تكونوا قد استمتعتم باالحتفال بالاياوم الاو اناي ماع أحاباائاكام
بأمان.
لقد مر اآلن عام كامل منذ آخر مرة حضر فيها الطالب إلى المدرسة .ولقد كان ذلك عا ًما مليئًا
بالدروس بما يتكيف مع المعيار الجديد للدراسة .وكما ذكرت من قبل في الرسائل السابقة فإن هناك
العديد من التحديات التي تصاحب ريقة التعلم عن بعد ومع هذا ال يسعني إال أن أثني على موظفينا
و البنا لجهودهم الدؤوبة من أجل المحافظة والبقاء على نجاحهم خالل هذه األوقات غير المسبوقة.
ومع ذلك في حالة إذا كان فلك ال يزال يعاني في أي جانب من جوانب التعلم عن بعد فيمكنك أن
تجرب معه الخطوات التالية:
 .1أوالً عليك بمراجعة جدول التقويم الخاص بالتقييمات من أجل التحقق من مواعيد التقييمات
القادمة.
 .2استخدم جدول التقويم الخاص بالواجبات والتقييمات من أجل إنشاء جدول أسبوعي لطفلك.

 11مارس
عطلة اإلسراء والمعراج

 25 - 14مارس
اختبار مقياس التقدم
الدراسي

 .3حافظ على الجدول المخصص لمواعيد النوم! تأكد من أن فلك يحافظ على جدول زمني مخصص
لمواعيد نومه .حيث أنه من الصعب للغاية على الطالب أن يكونوا مستيقظين ومستعدين لتلقي
الدروس عبر اإلنترنت في تمام الساعة  03:8صبا ًحا إذا لم يحصلوا على قسط كافٍ من النوم
أثناء الليل.
 .4الحد من التعرض للشاشات واألجهزة ألوقات إضافية غير تلك المخصصة للدراسة .حيث يمكنهم
تجربة شكالً من أشكال النشا البدني مثل (ممارسة المشي اليوجا إلخ) أو حتى القراءة أو
بعض أشكال الفنون والحرف اليدوية.

 .5إذا كنت تواجه صعوبة من أجل الحفاظ على مشاركة فلك في التعلم عن بعد .فيرجى التأكد من
التواصل مع معلمه أو األخصائي االجتماعي أو التواصل معي .فنحن متواجدون هنا لمساعدتك
خالل هذه األوقات الصعبة ويمكننا فعل أي شيء في حدود قدرتنا من أجل مساعدة البنا على
تحقيق النجاح.
 .6كمالحظة أخيرة نرجو منك أن تستقطع دقيقة من وقتك من أجل التأكد مما إذا كان لديك حق
الوصول إلى بوابة أولياء األمور ()RenWeb
وذلك لمتابعة أداء فلك بشكل أفضل.
شكرا لك على تكليفنا بمهمة تعليم أ فالك وشكرا على
التكيف معنا ومعاونتنا على اجتياز هذا العام الصعب.

مع أطيب التمنيات،
السيدة  /جيهان حسان
مديرة المدرسة الثانوية

 18 & 17مارس
معرض الفنون /
التكنولوجيا

.
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االحتفال باليوم الوطني عبر األنترنت!
ً
مميزا للغاية! حيث أن مشاركة الطالب التي كانت سواء
لقد كان احتفالنا باليوم الو ني هذا العام يو ًما
مشاركات مباشرة أو من خالل مقا ع الفيديو رائعة حقًا.
فعلى الرغم من أننا لم نتمكن من االحتفال بهذا اليوم في المدرسة مثل كل عام إال أنه قد تعاون كل من
الطالب والموظفون معًا من أجل إقامة احتفال فريد من نوعه مليء بالحب والفخر .لقد استثمروا في
ابتكار أفكار جديدة وساعدوا في نشر الوعي في المجتمع حول الطرق المبتكرة لالحتفال بمثل هذه
الفعاليات وذلك دون التخلي عن المحافظة على االحتيا ات الالزمة للحفاظ على سالمتهم.

18مارس
االحتفال بعيد األم

 25مارس
التحقق من الغذاء
الصحي
أنشطة مجلس الطالب
لقد ساعد مجلس الطالب في قيادة وتوجيه الجهود
المبذولة لرفع الروح المعنوية خالل شهر فبراير
حيث أنه شهر االحتفاالت .لقد خططوا لعمل خلفيات
تتعلق باألحداث الجارية من أجل استخدامها في
الفصول الدراسية وتحدثوا عن رق مختلفة
لالحتفال دون التواجد في تجمعات كبيرة.

مع أطيب التمنيات،
السيدة  /جيهان حسان
مديرة المدرسة الثانوية

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
إدخال الموهبة في الحياة
العدد  - 6مارس 0202
المدرسة الثانوية
تم تحديث الموقع االلكتروني الخاص بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة
نحن ندعوك للتحقق من التحديثات التي قمنا بها في موقعنا االلكتروني!

أخبار الخريجين
إنه هذا الوقت من السنة الذي نبدأ فيه التخطيط لحفل التخرج .ووفقًا للظروف القائمة خالل هذا العام
فإننا ال نزال غير متأكدين من الشكل الذي سيبدو عليه حفل التخرج ومع ذلك فقد بدأ الب الصف
الثاني عشر في حجز الثوب الخاص بالتخرج وكذلك يستمر التخطيط كما ينبغي حيث علينا أن نكون
متفائلين .إن القبول في الجامعات مستمر في هذا الوقت .انتهى العديد من الطالب من إجراء اختبار
نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدولي ( )IELTSوخضع البعض من الطالب الختبارات الكفاءة بجامعة
الكويت.
إن السيدة لمى مستشارة التوجيه تعمل مع كل الب من البنا على خططهم وتطبيقاتهم وهي أيضا
دائما ما تكون جاهزة لدعمهم متى احتاجوا لذلك.
تهانينا لطالبنا الذين انتهوا أو أوشكوا على االنتهاء من
تحقيق شرو قبولهم في الجامعات التي يرغبون في
االلتحاق بها.

مع أطيب التمنيات،
السيدة  /جيهان حسان
مديرة المدرسة الثانوية

