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Dear CBS families, 

Welcome to a new year and a new term. As you all know, classes resume 

on Sunday January 9th virtually for only a few days to allow staff and         

students who traveled to complete the mandatory quarantine and provide a 

negative PCR test before they attend school .I hope everybody had a restful 

break and enjoyed a wonderful well deserved holiday period.   

December has marked an exciting end of term with many fantastic activities 

which brought the CBS community together. We enjoyed the Arabic-

Language Day celebrations and finished the term with having exams run 

successfully on campus following all health and safety measures. 

A warm thank you, for all your support during the first half of our school 

year. We appreciate parents support to their children and to the school     

system. It has been our pleasure to work on behalf of our students and     

parents to provide the best educational opportunities for our students during 

this challenging time.  

One of the things I appreciate most about our CBS’ staff is that we care 

about the things that matter and together we continue to provide a           

high-quality service for students and families. At CBS, we place great value 

on seeing our students showing continued success and academic progress 

as they move through their academic journey. I am excited to begin our work 

for the second half of the school year to ensure that learning continues. As 

we ring in the new year, we see this as an opportunity to check in with      

students and families to ensure that our students are on-track, prepared and 

ready for the second half of the year. What I have observed, as we approach 

the midpoint of the school year, is that students are academically strong and 

that our instructional and support team remains energized.   

Best of luck to all CBS families. Stay healthy and safe! 
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January’s Character Trait- Problem solving 

Top Tips for Effective Problem-Solving 

 Keep calm – don't panic! ... 

 Avoid jumping to conclusions. ... 

 Write it down. ... 

 Break it down. ... 

 Try different approaches. ... 

 Use appropriate tools and techniques.  

 Consider different perspectives. ... 

 Talk about it. 

 

Arabic Language Day 

Thanks to the Arabic Department, our Arabic Language Day this year was a 

hit! Students presented different Arabic skills” songs, poems, Arabic news 

show, sketches, writing, drama, etc.,). They showed us that their generation 

is proud of our beautiful language and they excel in it.  Performance and 

presentations were of an amazing level. Kudos to CBS champions on the   

Arabic language day celebration! Videos and pictures were posted on Insta-

gram on 5th of December. 

You can check :)  
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CBS takes pride of its graduates, thus students who graduated from CBS 

class 2014 and after were invited for the 3rd Alumni Reunion on December 

23rd at Movenpick resort and hotel.  

The event was warm and friendly where alumni shared their success stories 

and enjoyed the nostalgia brought by the shared memories. They came up 

with many great ideas to activate their roles in supporting their alma ma-

ter.We are proud of our graduates and their achievements and wish them all 

the best in their studies or their jobs. 

CBS Alumni are encouraged to be involved in community engagement activi-

ties that will benefit the younger generations in the school. These activities 

range from just sharing their success stories, to sharing their experience in a 

certain profession or university to helping them in applications and giving ad-

vice to those who will travel to same destinations.  
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COVID19 precautions 
 
 

Protect yourself and 

others from COVID-19 

by following these    

precautions: 

• Get vaccinated as 
soon as you can 

• Keep a distance of 
at least 2 meters 
from others 

• Wear a mask at all times at school 

• Clean hands frequently 

• Cover coughs and sneezes 

• Stay home when sick  

• Don’t share tools or food 
 
We wish you a safe and fruitful 2nd semester. Working together; we can 
overcome any difficulties and have the best of the rest of this academic year. 
 

Lunch Box Program 
 
The Canadian Bilingual School 
would like to inform you that the 
canteen    facilities will be open only 
to distribute meals for students from 
Pre-K to Grade 12. We have Lo fat 
Company supply lunch boxes and 
hope to offer a varied choice of 
healthy foods and beverages to our 
students.  
If you wish to subscribe to the can-
teen meals, kindly pay using this 
link: https://payment.cbskuwait.com/parent/quick_pay.php  

https://payment.cbskuwait.com/parent/quick_pay.php


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 2222يناير  - 5العدد 

 المدرسة الثانوية

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية
   

 

 أولياء أمور طالب المدرسة الكندية ثنائية اللغة األعزاء،
 

مرحبًا بكم في عام جديد وفترة جديدة. كما تعلمون جميعًا، سوف يتم استئناف الفصول الدراسية يوم 
يناير عبر االنترنت لبضعة أيام فقط للسماح للموظفففيفا والفافالب الففيفا سفاففروا  9األحد الموافق 

بنتيجة سلبية قبل الففافاب ىلفل الفمفدرسفة.   99-إلكمال الحجر الصحي اإللزامي وتقديم فحص كوفيد
آمل أن يكون قد حصل الجميع علل فرصة لالسترخاء والتمتع بفترة ىجازة رائفعفة ومسفتفحفقفة عفا 

 جدارة.
 

لقد شهد شهر ديسمبر نهاية مثيرة للفصل الدراسي مع العديد مفا األنطفافة الفرائفعفة الفتفي جفمفعفت 
مجتمع المدرسة الكندية ثنائية اللغة سويا. فقد استمتعنا باحتفاالت يوم اللغة الفعفربفيفة وانفتفهفيفنفا مفا 
الفصل الدراسي بإجراء االختبارات بنجاح في الحفرم  الفمفدرسفي بفاتفبفات جفمفيفع تفدابفيفر الصفحفة 

 والسالمة.
 

شكراً جزيالً لكم علل كل دعمكم خالل النصف األول ما العام الدراسفي. نفحفا نفقفدر دعفم أولفيفاء 
األمور ألطفالهم والنظام المدرسي. لقد كان ما دواعي سرورنا العمل نفيفابفة عفا طفالبفنفا وأولفيفاء 

 األمور لتوفير أفضل الفرص التعليمية لاالبنا خالل افا الوقت الصعب.
 

ما أكثر األشياء التي أقدراا في فريق المدرسة الكندية ثنائية اللغة لدينا او أننا نهتم باألشياء المهمة 
ونواصل معًا تقديم خدمة عالية الجودة للاالب وعائالتهم.  نولي في المدرسة الكندية ثفنفائفيفة الفلفغفة 
أامية كبيرة لرؤية طالبنا يظهرون نجاًحا مستمًرا وتفقفدًمفا أكفاديفمفيًفا أثفنفاء تفقفدمفهفم ففي رحفلفتفهفم 
األكاديمية. أنني متحمسة لبدء عملنا في النصف الثاني ما العام الدراسي لضمان اسفتفمفرار عفمفلفيفة 
التعلم.  بينما نستقبل العام الجديد، نرى افا فرصة للتواصل مع الاالب والعفائفالت لفلفتفنكفد مفا أن 
طالبنا علل المسار الصحيح، ومستعدون وجاازون للنصف الثاني مفا الفعفام. مفا الحفظفتف  ، مفع 
اقترابنا ما منتصف العام الدراسي ، او أن الاالب أقوياء أكاديميًا وأن فريق التدريس والدعم لدينا 

 ال يزال نطيًاا. 

 

 أتمنل حظا موفقا لجميع عائالت المدرسة الكندية ثنائية اللغة. دمتم بصحة وعافية!
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 سمة الشخصية لشهر يناير: حل المشكالت
 

 أهم النصائح لحل المشكالت بشكل فعال
  ال داعي للذعر! ... -حافظ على هدوئك 
 ... .تجنب العجلة في الوصول إلى االستنتاجات 
 ... قم قم بتسجيل المشكلة 
 ...قم بتحليل المشكلة 
 ...قم بتجربة أساليب مختلفة 
 .استخدم األدوات والتقنيات المناسبة 
 ...ضع في اعتبارك وجهات نظر مختلفة 
 تحدث عن المشكلة 

 

 

 

 يوم اللغة العربية

بفضل قسم اللغة العربية، حقق يوم اللغة العربية هذا العام نجاًحا كبيًرا! حيث قدم الطالب 

مهارات مختلفة في اللغة العربية مثل األغاني والقصائد والبرامج اإلخبارية العربية 

والرسومات والكتابة والدراما وغيرها(. أظهروا لنا أن جيلهم يفتخر بلغتنا الجميلة ويتفوق 

فيها. كان األداء والعروض بمستوى مذهل. مجد ألبطال المدرسة الكندية ثنائية اللغة في 

ديسمبر.  5االحتفال بيوم اللغة العربية! تم نشر مقاطع الفيديو والصور على انيستجرام بتاريخ 

 يمكنك اإلطالع عليها :(
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تفخر المدرسة الكندية ثنائية اللغة بخريجيها ، وبالتالي فإن الطالب الذين تخرجوا من المدرسة الكندديدة 

ديسدمدبدر فدي  23وما بعدها تمت دعوتهم لحضور اجتماع الخريجين الثالث بتاريدخ  2014دفعة عام 

 منتجع وفندق موفنبيك. 

كانت الفعالية تتسم بالود والدفء حيث شارك الخريجون قصص نجاحهم واسدتدمدتدعدوا بدالدحدنديدن الدذ  

جلبته الذكريات المشتركة. لقد توصلوا إلى العدديدد مدن األفدكدار الدرائدعدة لدتدفدعديدل أدوارهدم فدي دعدم 

 جامعاتهم. نحن فخورون بخريجينا وإنجازاتهم ونتمنى لهم كل التوفيق في دراستهم أو وظائفهم. 

يتم تشجيع خريجي المدرسة الكندية ثنائية اللغة على المشاركة في أنشطة المشاركة الدمدجدتدمدعديدة الدتدي 

ستفيد األجيال الشابة في المدرسة. تتراوح هذه األنشطدة مدن مدجدرد مشداركدة قصدص ندجداحدهدم إلدى 

مشاركة خبراتهم في مهنة أو جامعة معينة إلى مساعدتهم في تقديم الطلبات وتدقدديدم الدمدشدورك ألولدئدك 

 الذين سوف يسافرون إلى نفس الوجهات.
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 19احتياطات كوفيد 
 

بداتدبداع هدذه  19احم نفسك واآلخرين من كوفيد 
 االحتياطات:

 

 احصل على التطعيم في أسرع وقت ممكن •
حافظ على مسافة تباعد ال تقل عدن مدتدريدن  •

 من اآلخرين
 ارتِد الكمامة في جميع األوقات في المدرسة •
 قم بتنظيف يديك بشكل متكرر •
 عليك بتغطيه  السعال والعطس •
 ابق في المنزل عند المرض •
 ال تقم بمشاركة األدوات أو الطعام •
 

نتمنى أن يكون الفصل الدراسي الثاني آمنا ومثمرا. من خالل العمل سويا؛ يمكننا التغلب علدى أ  
 صعوبات والحصول على أفضل ما تبقى من هذا العام الدراسي.

 
 

 برنامج علبة الطعام 
 

تحيطكم المدرسة الكندية ثنائية اللغة علما أن مرافق المقصف ستكون مفتوحة فقط لتوزيع وجدبدات 
الطعام للطالب من صف الحضانة إلى الصف الثاني عشر. لدينا شركة لوفدات الدتدي تدوفدر عدلدب 

 طعام ونأمل في تقديم مجموعة متنوعة من األطعمة والمشروبات الصحية لطالبنا.
 

 إذا كنت ترغب في االشتراك في وجبات المقصف، يرجى الدفع باستخدام هذا الرابط:
https://payment.cbskuwait.com/parent/quick_pay.php  

https://payment.cbskuwait.com/parent/quick_pay.php

