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Dear CBS family, 
  
 It gives me pleasure to connect with you through the monthly newsletter. 
Having completed six weeks of school and heading towards the end of the first 
quarter, I strongly believe that our students, parents and staff had the chance to get 
to know each other and started building positive relationships to offer our student 
the best education possible!  
 
 November is one of my favorite months of the year. The temperature is  
finally where it is cool in the morning and beautiful during the day. The fall colors will 
soon be in full swing. As we are still working online, let’s not forget to go out from 
time to time and enjoy the weather and the beautiful nature. 
 
  We have much to be grateful for here at CBS. We have a wonderful, caring 
staff from our counselors, our team leaders, our office staff, to all of our teachers.  
I am grateful every day for the opportunity to work with all of them and I know your 
children are in good hands with them. We have supportive parents and community 
to which we all say thank you for all that you do to make CBS the highly rated 
school it is today.  
 
 First quarter Progress Reports will be sent to parents on November 18th. We 
are encouraging our students to be persistent in completing their work and seeking 
assistance from their teachers if review or feedback is needed to help them 
 improve.  
 
 At CBS, we have incredible students, who challenge themselves every day 
to learn and be engaged as well as challenging us to become better people. We 
now have our student council formed and are proud of the elections process as well 
as students enthusiasm on the elections day. They are why we are here every day! 
We want to invite you to become more connected to CBS. The virtual parent-
teacher conferences will start on November 19th, you will be able to pick the time 
that suits you as teachers will share the schedule with you a week ahead. 
 
  Our website, www.cbskuwait.com, has contact information as well as  
calendar information that you can use to help plan your year. We try to keep it up to 
date as well with our Newsletters and important information throughout the year. We 
are on Instagram as well, Canadian Bilingual School, and we post regular updates 
on there as well on guidance_cbskuwait for HS students to keep you up to date on 
daily news.   
 
 
 
Best wishes for all our students and families 
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Reading Month 
Reading month is from Nov 1st–  Nov 25th.  
 

Character trait 
Kindness is the character trait for November. 
 

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

Arabic Enrichment program 
CBS Arabic department continues to work on the extra skills in Arabic with 
students k-12. Enrichment program is embedded in the lessons weekly to 
improve the students level in spoken and written Arabic in a fun way. 
 

After School Clubs 
HS has started the after school clubs with the  
Cinematography Club and more clubs will follow soon. 
 

Workshops 
Parents and students Workshops that took place last month: 
Graduation requirements workshop for Grade 12 
HS Students Orientation workshop for grades 9,19&11 
 

Student Council News 

HS Student Council has been elected on October 15th and will start working 
on supporting the students’ welfare and needs from Nov. 1st. 

Student council members are: 
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FROM THE SCHOOL CLINIC 

 

We are reaching that season once again where flu and other respiratory     

illnesses are common. Due to the return of this season , we would like to 

take a moment to remind you of the best ways to help decrease the spread 

of disease: 

• Wash hands often with soap and water for at least 20 seconds  

• Avoid touching eyes, nose and mouth  

• Cover your cough or sneeze with the inside of your elbow or a tissue, 

never your hands  

• Stay home when you are ill  

• Clean commonly touched surfaces  

• Stay current on vaccinations including your seasonal flu shot  
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 نوفمبر 52 - 1 

 شهر القراءة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوفمبر  51 

 يوم العطف

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوفمبر 11 - 12 

معرض الكتاب عبر 

 األنترنت

 

 

 

 

 
 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

  إدخال الموهبة في الحياة

 2222نوفمبر  - 2العدد 

  المدرسة الثانوية

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،
 السيدة / جيهان حسن

 مديرة المدرسة الثانوية

 

 السادة األعزاء أسرة المدرسة الكندية ثنائية اللغة، 
 

يسرني أن أتواصل معكم من خالل النشرة اإلخبارية الشهرية. بعد إكمممال سمتمة أسمابميمد ممن المدراسمة 
الربد األول، وأعتقد أن طالبنا وأولياء األمور ومموفمنميمنما يمد أتميمحم  لمهمم   ونحن علي مشارف نهاية 

تكوين عاليا  إيجابية لتقديم أفضمل تمعملميمم ممممكمن   النرصة للتعرف على بعضهم البعض وشرعوا في 
  لطالبنا!

 
يعتبر شهر نوفمبر أحد أشهر السنة المنضلة لمد،، حميمك تمكمون درجمة المحمرارة بماردة فمي الصمبما  

سوف تنتشر ألوان الخريف، ونحن ال نزال نعمل عبر االنترن  فال تنسمي   وجميلة خالل النهار. ويريبا 
  لالستمتاع بالطقس والطبيعة الخالبة. أن تذهب إلي الخارج بين الحين وألخر 

 
كما أن لدينا الكثير لنكون ممتنين إليه هنا بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة، حيك لديمنما فمريمل عمممل رائمد 

والذ، يتألف من مستشارينا ويادة األفرية وموفني المكتب إضافة إلمي جممميمد   وعلي يدر من الحرص 
  معلمينا.

 
وأنا ممتنة كل يوم إلتاحة النرصة لي للعمل معهم جميعًا وأعلم تماما أن أطنالكم في أيد أمميمنمة ممعمهمم. 

داعمون باإلضافة إلي المجتمد ونحن نقمول لمهمم جممميمعًما شمكمًرا عملمى كمل مما   حيك لدينا أولياء أمور 
  التصنيف العالي كما هي عليه اليوم. تنعلونه لجعل المدرسة الكندية ثنائية اللغة المدرسة ذا  

 
سيتم إرسال تقارير سير األعمال الخاصة بالربد األول إلى أولياء األمور في الثماممن عشمر ممن شمهمر 

على المثابرة في إكمال عملهم والبحك عن المساعدة من ممعملممميمهمم إذا   نوفمبر. حيك أننا نحك طالبنا 
  التحسن. كان  المراجعة أو التعليقا  ضرورية لمساعدتهم على 

 
لدينا في المدرسة الكندية ثنائية اللغة طالب رائعون، يتحدون أننسهم كل يوم للتعلم والمشاركمة وكمذلم  

أفضل. ولقد تم تشكيل مجلس الطالب لديمنما ا ن ونمحمن فمخمورون بمعممملميمة   يتحدوننا لنصبح أشخاًصا 
وهم سبب تواجدنا هنا كل يوم! ونود أن ندعوكمم   االنتخابا  وكذل  حماس الطالب في يوم االنتخابا . 

أولميماء األممور   لتصبح أكثر ارتباًطا بأسرة المدرسة الكندية ثنمائميمة الملمغمة. حميمك سمتمبمدأ اجمتممماعما  
والمعلمين االفتراضية عبر االنترن  في التاسد عشر من شهر نوفمبر، وسميمكمون بمممقمدور  اخمتميمار 

  المعلمون بمشاركة الجدول الزمني معكم يبل أسبوع. الوي  الذ، يناسبكم حيك سيقوم 
 

على معلوما  االتصال باإلضافة إلمى ممعملمومما    www.cbskuwait.com   يحتو، مويعنا اإللكتروني 
استخدامها للمساعدة في التخطيط العام الخاص ب . نحاول تحمديمثمه بماسمتمممرار ممن   التقويم التي يمكن  

 -مدار العام. نحن موجودون أيًضا على اإلنسمتمغمرام   خالل نشراتنا اإلخبارية والمعلوما  الهامة على 
وكمذلم  عمبمر المدلميمل   وننشر تحديثا  بشكل دور، من خالل صمنمحمتمنما  -المدرسة الكندية ثنائية اللغة 

اإلرشاد، الخاص بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة في الكوي  لطالب المرحلة الثانمويمة إلطمالعمكمم عملمى 
  األخبار اليومية. آخر 

 
  أطيب التمنيا  لجميد طالبنا وأسرهم.

 

 



 
 

Student council members are: 
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نوفمبر 11  

إرسال التقارير المرحلية 
 ألولياء األمور 

 

 

 

 

 

 

نوفمبر 11  

 اجتماع أولياء األمور

 

 

 

 

نوفمبر 52  

ورشة عمل حول اختيار 

مواد المرحلة الثانوية 

(11 – 11)الصفوف   

 

 

 
 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

  إدخال الموهبة في الحياة

 2222نوفمبر  - 2العدد 

  المدرسة الثانوية
 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

 السيدة / جيهان حسن

 مديرة المدرسة الثانوية
     

 

 شهر القراءة
 نوفمبر 52 -نوفمبر  1شهر القراءة في النترة من 

 

 سمة الشخصية
 إن العطف هو سمة الشخصية لشهر نوفمبر

 

 ساعات الدعم
إن المعلمون متاحون في األيام من األحد إلى ألربعاء لمدعمم المطمالب ممن السماعمة 

 فهرا 0:22فهرا إلى الساعة  5:22
 

 برنامج إثراء اللغة العربية
يستمر يسم اللغة العربية في العمل على المهارا  اإلضافية في اللغة العربية ممد طمالب الصمنموف ممن أولمى 

. إن برنامج اإلثراء متضممن فمي المدروس األسمبموعميمة لمتمحمسميمن 15روضة إلى الصف 
 مستوى الطالب في اللغة العربية المنطوية والمكتوبة بطريقة ممتعة..

 

 النوادي بعد اليوم المدرسي
لقد بدأ  المدرسة الثانوية نواد، ما بعد المدرسة مد ناد، التصوير السينمائي والمزيد ممن 

 النواد، يريبا. 
 

 ورش العمل 
ورش عمل أولياء األمور والطالب التي أييم  الشهر الماضي: ورشة عمل متطلمبما  تمخمرج طمالب الصمف 

 الثاني عشر
  11و  12و  9ورشة عمل توجيه وتنوير طالب المدرسة الثانوية للصنين 

 

 أخبار مجلس الطالب
أكمتموبمر وسميمبمدأ المعمممل عملمى دعمم رفماهميمة المطمالب  12تم انتخاب مجلس طالب المدرسة الثانوية بتاريخ 

 نوفمبر.  1واحتياجاتهم اعتباًرا من تاريخ 
 

 أعضاء مجلس الطالب هم: 
 



 

 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

  إدخال الموهبة في الحياة

 2222نوفمبر  - 2العدد 

  المدرسة الثانوية
 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

 السيدة / جيهان حسن
 مديرة المدرسة الثانوية

 

 من العيادة المدرسية

لقد حل علينا مرة أخرى هذا الموسم الذ، تنتشر فيه األننلونزا وأمراض الجهاز التننسي األخرى. ونفًرا 

 لعودة هذا الموسم، نود أن نُذكركم بأفضل الطرق للمساعدة في تقليل انتشار المرض: 

 ثانية على األقل 02اغسل يديك كثيًرا بالماء والصابون لمدة  •

  تجنب لمس العينين واألنف والفم •

  قم بتغطية فمك أثناء  السعال أو العطس بكوعك من الداخل أو بمحارم ورقية، وال تستخدم يديك مطلقًا •

 ابق في المنزل عندما تكون مريضا •

 قم بتنظيف األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر •

  كن على اطالع دائم بالتطعيمات بما في ذلك لقاح األنفلونزا الموسمية •


