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Sincerely, 

Ms. Gihan Hassan 

High School Principal  
   

Dear CBS Families, 

WOW! How can it be the end of the school year? We made it because of our 
wonderful staff, students and families! As we wrap up the school year I would 
like to thank you all for your dedication and support. I look forward to the 
2022-2023 school year as we continue to spread sunshine! 

June is known to be the month of celebrations as we have the HS            
Graduation ceremony on June 9th and the open house for 2022-2023 on 
June 10th. We will also have the preparatory parent council meeting on June 
15th while we will celebrate the end of year with staff on June 16th. The last 
two weeks are usually spent in completing and issuing the report cards and 
preparing for the following school year. 

We will be going back to normal with all students attending school daily in the 
2022-2023 school year insha’allah,  we’re pleased to inform you that CBS is 
preparing the campus to receive students in the new  academic year.  

We are looking forward to seeing our dear students back at school.         
Technology will be taking a nigger part of our educational system next year, 
such as using technology in every day’s lessons, project based education, 
virtual trips and much more. We will continue to build on the knowledge and 
new ways we’ve experienced this year. Students are asked to bring their own 
devices (iPad or Laptop) according to the shared BYOD document that was 
shared with you previously and a summary will be found in this newsletter 
too. The same was shared on teams and posted on Instagram. Same will be 
sent to you via email soon. 

Congratulations on completing this school year gracefully as G6-11 student 
finish their exams on June 9th while G12 students finished their exams on 
May 31st. Good luck to all.  

Make sure to secure your child’s seat for next year by re-registering him/her 
immediately before seats are all filled. We’re very excited to see our students 
in the new academic year! 
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Many activities take place every year at CBS, here I’ll put some examples 

of what we’ve done this year and they were  simply amazing! 

CBS Express this year showed the improvement in our students’ level across 

grades. Topics, creativity, complexity of language, editing and publishing skills 

were just amazing. 

Arabic Magazine has changed in content and level of Arabic language usage. 

Students were responsible of reviewing content before submitting to their 

teachers, they did very well! 

Islamic Fair was up for one whole week. It attracted visitors from students to 

parents and guests from MOE. 

National Day was held in classes individually as we followed the health and 

safety precautions. Yet, students decorated their classes and celebrated 

wearing the traditional costumes and enjoyed the Kuwaiti dishes they shared. 

International Day came back to life this year after two years of online         

celebrations. Students celebrated the diversity and did their research projects 

on the countries they chose. They came dressed in the country’s traditional 

costume or flag colors. Classes shared an assembly where they could see 

each other and gave proper presentations. 

International Collaboration, HS students had a shared Science Fair with   

St. Augustine Day School Barrackpore, India for the first time to have a joined 

collaboration program at CBS. The event was a great success and it was   

published twice in newspapers in India. We’re planning for more collaboration    

activities for next year. 

Science& Tech Fair, as usual was an exceptional one where students 

worked in their groups to search and do   

experiments on several topics to come up 

with many different science and technology 

projects. Students presented their projects 

in a very successful event. 
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Sharing in KU Science Competition: A team of G12 students won the sec-
ond place in the nutrition category under the supervision of Ms. Waed Abu-
Assi the Science teacher. 
 
StellarTalks 1&2: CBS held the first two rounds of Stellartalks, first was in 
November where our guest speaker was Dr. Abdullah Al Sanad and chief 
guest was Mr. Talal Alyagout. The topic was Resilience during the Pandem-
ic. While the second round was in May 24th with the guest speaker Mr. Ab-
dulAziz Al-Loughani who had a panel discussion with six brilliant students 
from CBS policy in celebrating voices.  
 
Awards Ceremony: This event concludes the year’s achievements and suc-
cesses on many levels not only academic. The ceremony was well organized 
and many students were awarded. I hope more students will join the award 
winners next year! 
 
Arabic Language Day: Students reached a new level in Arabic as we wit-
nessed outstanding performances across different grade levels.  
 

Art Fair, this year’s art fair was a hit! Best artwork was selected and dis-

played in the conference room. Students, staff and visitors enjoyed the Art 

Fair for a week.  

Student council of 2021-2022 had done a wonderful job. They held many 

activities, helped their classmates stay 

connected with the administration and 

gave many useful suggestions all year 

round. 

SC has arranged an outstanding Pet      

Donation Drive, Wacky Socks day, helped 

organize the Workers’ Appreciation event. 

 
Transition from G8 to G9 workshop: As students of G9 are joining high 
school next year, a transition workshop was organized for the students and 
their parents to know more about high school and graduation requirements. 
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Returning Books Process for G9-11: 
Kindly note that G9-11 students are requested to return the leased books 
every day during exams (books for the same subject of the day’s exam). Ex., 
on the day of the Math exam, students return their math books. The plan was 
shared with students on Teams.  
Please encourage your child to look for his books at home and make sure he 
brings them on the day of exam itself. Thank you for your cooperation and 
help with this process. Please feel free to contact Ms. Rhoda in the CBS 
store for help when needed. 
 
BYOD for next academic year 2022-2023 
In a world of ever-increasing technological use, CBS is developing programs 
to prepare our students with the tools, knowledge, and skills to prepare them 
for the future. We will be implementing a BYOD (Bring Your Own Device) 
program to individualize learning, increase independence and extend student 
learning beyond the classroom. This plan to enhance student learning will be 
based on a STEM curriculum which allows students to extend the use of their 
devices into Science, Engineering and Math projects. It is with this in mind, 
that we will be launching a whole school digital program by introducing 
STEM/Robotics curriculum across the grades. As part of this, students of 
Grades 1-12 are expected to bring a device to school in the new academic 
year, from September 2022.  
 

Graduates News 
 
We can now officially call them graduates! Our Class 2021 students have al-
ready finished their exams on May 31st.    
 
They will be receiving their  HS diplomas soon  and celebrating their gradua-
tion on June 10th. Congratulations to all of them and we wish they achieve 
all their dreams. 
 
The 2021 class has proven that no barriers can stop them from achieving 
their goals and that perseverance is the key to suc-
cess. That class showed everyone that staying 
positive and focusing on the main goal will for sure 
lead you to the right path. 
 

Class 2022,  
you make  

me PROUD! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 2222يونيو  - 9العدد 

 

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية

 المدرسة الثانوية

 السادة األفاضل عائالت المدرسة الكندية ثنائية اللغة،

 

يا له من رائع! كيف يمكن أن تكون نهاية العام الدراسي؟ الفضل في هذا اإلعداد يعود إلى طاقمنا 
الرائع وطالبنا وعائالتنا! وبينما نختتم العام الدراسي، أود أن أشكركم جميعًا على تفانيكم 

 ملئ بالبهجة. 2222-2222ودعمكم كما أود أن يكون العام الدراسي 

 

 9من المعروف أن شهر يونيو هو شهر االحتفاالت لذلك لدينا حفل تخرج المدرسة الثانوية في  
يونيو وأيًضا لدينا اجتماع المجلس  02في  2222-2222يونيو وحفالت اللقاءات المفتوحة للعام 

يونيو  01يونيو وكذلك االحتفال بنهاية العام مع الموظفين في  01التحضيري ألولياء األمور في 
ولهذا كان قضاء األسبوعين الماضيين في إكمال وإصدار شهادات الدرجات والتحضير للعام 

 الدراسي التالي.

 

وبعد ذلك نعود إلى وضعنا الطبيعي مع كافة الطالب الذين يذهبون إلى المدرسة يوميًا في العام 
إن شاء هللا. كما يُسرنا إبالغكم بأن المدرسة الكندية ثنائية اللغة تُعد  2222-2222الدراسي 

الحرم االمدرسي الستقبال الطالب في العام الدراسي الجديد. يُطلب من الطالب إحضار أجهزتهم 
الخاصة )اآلي باد أو الالب توب( وفقًا لوثيقة أحضر جهازك الخاص بك الذي تمت مشاركته 
معكم سابقًا. لذلك يُرجى االطالع على ملخص في هذه الرسالة اإلخبارية أيًضا. تمت مشاركة هذا 

 على تيمز كذلك نشره على االنستجرام ويتم إرساله إليكم عبر البريد اإللكتروني قريبًا.

 

امتحاناتهم  9 – 1تهانينا على إكمال هذا العام الدراسي بإتقان حيث أنهى كاًل من طالب الصفوف 
 مايو وحًظا موفقًا للجميع. 20امتحاناتهم في  02يونيو بينما ينهي طالب الصف  9في 

 

تأكد من حجز مكان لطفلك للعام المقبل من خالل إعادة تسجيله مباشرة قبل ملء كافة األماكن. 
 نحن متحمسون جدًا لرؤية طالبنا في العام الدراسي الجديد!



 

، كالعادة، استثنائيًا وفريد حيث عمل الطالب في مجموعاتهم للبحث وإجراء تجارب على العديد كان معرض العلوم والتكنولوجيا
 من الموضوعات للتوصل إلى العديد من المشاريع العلمية والتكنولوجية المختلفة فقد قدم الطالب مشاريعهم في فعالية ناجحة.

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 2222يونيو  - 9العدد 

 المدرسة الثانوية

 

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية
  

تُقام العديد من األنشطة كل عام في المدرسة الكندية ثنائية اللغة، وهنا سأقدم بعض األمثلة على 
 ما قدمناه هذا العام وكانت ببساطة مذهلة!

 

هذا العام التحسن في مستوى طالبنا عبر  أوضحت مجلة اكسبريس المدرسة الكندية ثنائية اللغة
الصفوف حيث كانت الموضوعات واإلبداع وتعقيد وغرابة اللغة ومهارات التحرير والنشر 

 مذهلة.

 

في مضمون ومستوى استخدام اللغة العربية حيث كان الطالب مسؤولين  تغيرت المجلة العربية
 عن مراجعة المحتوى قبل تقديمه إلى معلميهم، لقد قاموا بعمل جيد!

 

لمدة أسبوع كامل فقد انجذب الزوار من الطالب إلى أولياء األمور ستمر المعرض اإلسالمي ا
 والضيوف من وزارة التربية.

 

في الفصول الدراسية بشكل فردي حيث اتبعنا احتياطات الصحة والسالمة.  ُعقد اليوم الوطني
ومع ذلك، قام الطالب بتزيين فصولهم الدراسية واحتفلوا بارتداء األزياء التقليدية واستمتعوا 

 باألطباق الكويتية التي شاركوها.

 

مرة أُخرى هذا العام بعد عامين من االحتفاالت عبر اإلنترنت حيث  عاد االحتفال باليوم العالمي
احتفل الطالب بالتنوع وقاموا بمشاريعهم البحثية حول البلدان التي اختاروها كما عادوا مرتدين 
زي البالد التقليدي وألوان العلم وشاركت الفصول في تجمع حيث تمكنوا من رؤية بعضهم 

 البعض كما تمكنوا من تقديم العروض التقديمية المناسبة.

 

، شارك طالب المدرسة الثانوية في معرض العلوم المشترك مع مدرسة سانت التعاون الدولي
أوغسطين في باراكبور في الهند وذلك للمرة األولى 
حيث كان ذلك أول برنامج تعاون مشترك للمدرسة 
الكندية ثنائية اللغة. لقد حققت الفعالية نجاًحا كبيًرا وتم 
نشره مرتين في الصحف الهندية. وفي الوقت الحالي 

 نخطط لمزيد من أنشطة التعاون للعام المقبل.
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 المدرسة الثانوية
 

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية

 

فاز فريق من طالب الصف الثاني عشر  المشاركة في مسابقة العلوم في جامعة الكويت:
 بالمركز الثاني في فئة التغذية بإشراف األستاذة/ وعد أبو عاصي معلمة العلوم.

 

عقدت المدرسة الكندية ثنائية اللغة أول فعالتين من محادثات  :2و 1محادثات ستيالر الحوارية 
ستيالر الحوارية، كانت األولى في نوفمبر حيث كان المتحدث ضيفنا الدكتور/ عبد هللا السند 
والضيف الرئيسي، السيد/ طالل الياغوت وكان الموضوع هو المرونة أثناء الوباء. بينما كانت 

مايو مع المتحدث الضيف السيد/ عبد العزيز اللوغاني الذي عقد حلقة  22الفعالية الثانية في 
نقاش مع ستة طالب على قدر من المعرفة والذكاء ضمن المدرسة الكندية ثنائية اللغة في 

 االحتفاء باألفكار
 

تختتم هذا الفعالية إنجازات العام ونجاحاته على العديد من المستويات ليس حفل توزيع الجوائز: 
على المستوى األكاديمي فقط. تم تنظيم الحفل بشكل جيد منح العديد من الطالب جوائز وآمل أن 

 ينضم المزيد من الطالب إلى الفائزين بالجائزة العام المقبل!
 

وصل الطالب إلى مستوى جديد في اللغة العربية حيث شهدنا عروًضا  يوم اللغة العربية:
 متميزة عبر مستويات الصفوف المختلفة.

 

المعرض الفني هذا العام نجاًحا   حققمعرض الفن: 
كبيًرا! تم اختيار أفضل األعمال الفنية وعرضت في 
قاعة االجتماعات كما استمتع الطالب والموظفون 

 والزوار بالمعرض الفني لمدة أسبوع.
 

عمل رائع حيث   2222-2221قدم مجلس الطالب 
قاموا بالعديد من األنشطة وساهموا في مساعدة 

زمالئهم في الصف على البقاء على اتصال باإلدارة وقدموا العديد من االقتراحات المفيدة على 
 مدار السنة.

 

حملة للتبرع للحيوانات األليفة، حملة واكي سوكس  قامت المدرسة الكندية ثنائية اللغة بتنظيم
 وأيًضا نظمت يوم تقدير الموظف.

 

مع انضمام طالب الصف التاسع إلى  ورشة عمل االنتقال من الصف الثامن إلى الصف التاسع:
المدرسة الثانوية العام المقبل، تم تنظيم ورشة عمل انتقالية للطالب وألولياء أمورهم لمعرفة 

 المزيد عن متطلبات المدرسة الثانوية والتخرج.
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 عملية استرجاع الكتب للصفوف من التاسع  إلى الحادي عشر:

إرجاع الكتب المستأجرة كل يوم أثناء  00  –  9يرجى العلم أنه يُطلب من طالب الصفوف 
االمتحانات )الكتب الخاص بمادة امتحان في ذلك اليوم( على سبيل المثال، في يوم امتحان 
 الرياضيات، يعيد الطالب كتب الرياضيات الخاصة بهم. مشاركة الخطة مع الطالب عبر تيمز. 

يرجى تشجيع طفلك على البحث عن كتبه في المنزل والتأكد من إحضارها في يوم االمتحان 
نفسه. أشكركم على تعاونكم ومساعدتكم في هذه العملية. يرجى عدم التردد في االتصال بالسيدة/ 

 رودا في متجر المدرسة الكندية ثنائية اللغة للحصول على المساعدة عند الحاجة.

 
 :2222-2222احضر الجهاز الخاص بك للعام الدراسي المقبل 

في عالم يتزايد فيه االستخدام التكنولوجي باستمرار، تعمل المدرسة الكندية ثنائية اللغة على 
تطوير برامج إلعداد طالبنا باألدوات والمعرفة والمهارات إلعدادهم للمستقبل. نقوم بتنفيذ 

احضر الجهاز الخاص بك )أحضر جهازك الخاص( إلضفاء الطابع الفردي على التعلم  برنامج
وزيادة االستقالل وتوسيع نطاق تعلم الطالب إلى ما بعد الفصل الدراسي. تعتمد هذه الخطة 
لتعزيز تعلم الطالب على منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الذي يسمح للطالب 
بتوسيع استخدام أجهزتهم في مشاريع العلوم والهندسة والرياضيات. مع وضع ذلك في 
االعتبار، نطلق برنامًجا رقميًا مدرسيًا كامالً من خالل تقديم منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

علم الروبوتات عبر الصفوف. كجزء من هذا، من المتوقع أن يقوك طالب  /والرياضيات 
الصفوف من الصف االول إلى الصف الثاني عشر بإحضار جهاًزا إلى المدرسة في العام 

 .2222الدراسي الجديد، اعتباًرا من سبتمبر 

 
 أخبار الخريجين

امتحاناتهم في  2220يمكننا اآلن أن نطلق عليهم رسميًا اسم الخريجين! أنهى طالبنا في دفعة 
 مايو. 20

يونيو. تهانينا  02سوف يحصلون على شهادات المدرسة الثانوية قريبًا ويحتفلون بتخرجهم في 
 لهم جميعًا ونتمنى لهم تحقيق كل أحالمهم.

أنه ال توجد حواجز يمكن أن تمنعهم من تحقيق أهدافهم وأن المثابرة هي  2220لقد أثبتت دفعة 
مفتاح النجاح. أظهرت هذه الدفعة للجميع أن البقاء إيجابيًا 
والتركيز على الهدف الرئيسي يقودك بالتأكيد إلى الطريق 

 الصحيح.

 2222دفعة 

 جلعتني أشعر بالفخر!


