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Nov 7th-11th  

Book fair 
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International Day 
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VOL 3 – November 2021 

Secondary School 

Sincerely, 

Ms. Gihan Hassan 

High School Principal  

Dear CBS families, 
 

Thank you all for your support and compliance with the MOE and MOH 
guidelines, as we continue to transition back to school. We have had a very 
successful return and students are settling in well. A reminder to please have 
your child arrive on time for school by 7:30 a.m. so they are here for our 
morning announcements.  
 

It's hard to believe that we have now completed 8 weeks of school. As       
always our students have been incredible in embracing not only their        
learning but also the challenges and changes they have faced this year.     
Students have been busy working on projects, doing Math, discussing topics 
in English and Arabic, focusing on both online and on campus learning and 
preparing for the end of quarter assessments and started their MAP tests.  
 

Teachers have been working closely with the students to identify any           
educational gaps they may have had during the long period of online learn-
ing. Those gaps were studied and addressed while we prepared for the first 
quarter curriculum. Students are getting back to shape in their studying hab-
its. Yet, more effort and time need to be put into it to achieve to their highest 
potential. Parents involvement and encouragement is essential as we work 
together to help recap from the long-time students were away from school. 
 

First quarter Progress Reports will be sent to parents on November 4th. 
Kindly take some time to discuss the results with your child and support him 
reflect on his study habits, attendance and work submission. The Parent-
Teachers conference will be during the week 7-11 November. It’s a very 
good chance that you and your child meet with the teachers virtually on a 
flexible schedule.  
 

Our character skill for the month of November is Kindness. Considering the 
last year and a half it is important for us all to continue to support each other 
through understanding and kindness. Science has 
shown that when we do something good for others, 
it not only benefits them, it also boosts our own 
health and wellbeing. It is important for us all to 
take good care of ourselves and each other.  
 

Best wishes for a successful and fruitful second 
quarter! 
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Nov 21-25th  

Photo day 

  

 

 

 

 

 

 

Nov 25th 

Assembly 

Teamwork  

 

  

 

 

 

 

 

Nov 29th  

 HS Course  

selection parent  

Workshop  

(GR10-11) 

 

 

 

This Month at CBS 
Bringing Talent to Life 

VOL 3 – November 2021 

Secondary School 
 

 

Sincerely, 

Ms. Gihan Hassan 

High School Principal  

 

Friendly hints to help parents survive ninth grade: 
 
1. Be involved in your child’s academic program of study. Grade nine       

results count into the student’s final GPA for grad-
uation.             

2. Get your child involved in a positive activity...but 
don’t overextend .Research says that students 
who are involved in an activity, club, sport, music, 
etc., are much more likely to have a    positive high 
school experience and get better grades than    
students who are not involved. 

3. Know your child’s friends - Research says that 
when a teenager is faced with a critical decision, the influence of peers 
(positive and negative) and parents/families make the difference. 

4. Attend Parent Workshops. 

5. Remember that all teenagers (including straight-A students) need proper 
supervision - This supervision includes online supervision and              
supervision of technology. Remember, good kids make mistakes too. 
Your child should always know that you love him/her, but make sure 
he/she knows your expectations. Know where your child is and who they 
are with all the time. 

6. Get to know your child’s teachers and guidance counselor - Stay in     
positive contact with the teachers and don’t be afraid to ask for help.    
Remember that e-mail is a great tool for quick information. 

7. Get involved in school yourself - The most successful students I have 
seen are the ones whose parents are involved. 

8. 40 community service hours are to be completed upon graduation. For 
Grade 9,(10 hours at least are required to be   completed). 

9. Hardcover textbooks are to be returned to 
school at the end of the year, so make sure 
they’re not discarded at the end of the year! 
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School Uniform: 

Students are requested to attend school in the correct uniform every day. 
Kindly note that winter uniform is available at school. 

 

Mobile phones: 

Mobile phones are not allowed on the school campus. Other 
devices like   tablets, Ipads and laptops are allowed in class 
and to be used only under the teacher’s supervision.  

 

 

StellarTalks Event: 

The premiere of StellarTalks will take place on Wednesday 3
rd

 November 
2021 at 5.30 pm with invited guests Dr. Ab-
dullah Al Sanad, Medical Doctor and 
Spokesperson from Ministry of Health and 
Mr. Talal Al Yagout, CEO of radio station 
FM 88.8. Our esteemed guests will address 
our audience through an exchange of 
thoughts and opinions on ‘The Spirit of Re-
silience’ in a panel discussion with our stel-
lar students. 

We cordially invite you to attend the event 

virtually by clicking on  

https://youtu.be/c6aH5puE0kc. 

 

Quick Reminder!! 

Kindly note that if your first term fees are pending for your child for this 
month, you can easily pay the fees through the online link: 
 

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

For assistance, please contact— 51590676 

Thank you in advance! 

https://youtu.be/c6aH5puE0kc
https://payment.cbskuwait.com/parent/quick_pay.php
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International Day 

International Day celebration will look a bit different 
than the usual on campus celebrations as we follow 
MOE/MOH guidelines. Each class will have the activity 
in their class following all health and safety measures 
of  social distancing , mask wearing and no sharing   
objects or food. Students will present their countries 
virtually to the other classes and judges will also attend 
online. 

 

MAP Tests 

From the 1st week of November, your child will take 
tests called Measures of   Academic Progress® 

(MAP®). We give students MAP tests to determine 
your child’s instructional level and to measure         
academic growth throughout the school year, and from 
year to year in the areas of Reading, Language, Math 
and Science. 

 



 

 

اسبوع اجتماعات أولياء 

 األمور

 

 

 

 نوفمبر 18 

 اليوم العالمي

& 

 معرض الجامعات العالمية

)11 - 12( 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 0202نوفمبر  - 3العدد 

 المدرسة الثانوية

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية

 أعزائي أفراد عائلة المدرسة الكندية ثنائية اللغة، 
 

شكًرا لكم جميعًا على دعمكم وامتثالكم إلرشادات وزارة التربية ووزارة الصحة خالل فترة العععةدة 
إلى المدرسة. لقد حققنا عةدة ناجحة للغاية، كما استقر الطالب بشكل جيد. نذكركم برجاء العحعر  

صعاعاًحعا حعتعى يعمعكعنع عم  03:7على وصةل أبنائكم إلى المدرسة في الةقت المحدد بحلةل السعاععة 
 حضةر إعالناتنا الصااحية. 

 

أسابيع من الدراسة. كما هة الحال دائًما، كان طالبنا رائعععيعن  8من الصعب تصديق أننا أكملنا اآلن 
في احتضان ليس فقط تعلم م ولكن أيًضا التحديات والتغييرات التي واج ةها هعذا العععال. لعقعد كعان 
الطالب منشغلين في العمل على المشاريع والرياضيات ومناقشة المةضةعات باللغتين اإلنجعلعيع يعة 
والعربية والتركي  على التعلم عار اإلنترنت وفي الحرل المدرسي والتحعضعيعر لعنع عايعة ربعع السعنعة 

 الخاصة ب م. وبدأوا اختاارات مقياس التقدل األكاديمي
 

يعمل المعلمةن عن كثب مع الطالب لتحديد أي ثغرات تعليمية قد تكةن لدي م خالل فترة التعلم عار 
اإلنترنت الطةيلة. تمت دراسة هذه الثغرات ومعالجت ا أثناء إعدادنا لمناهج العربعع األول. وهعا هعم 
الطالب يعةدون إلى حيات م وعادات م الدراسية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى بذل المع يعد معن العجع عد 
والةقت لتحقيق أقصى إمكانات م. إن مشاركة أولياء األمةر وتشجيع م يعد أمر ضروري ألننا نعمل 

 معًا للمساعدة في قيال الطالب بتغطية الفترة الطةيلة التي كانةا في ا بعيدا عن المدرسة. 
 

نعةفعمعاعر. لعذا يعرجعى  4سيتم إرسال الش ادات المرحلية للربع األول إلعى أولعيعاء األمعةر بعتعاريع  
تخصيص بعض الةقت لمناقشة النتائج مع طفلك ودعمه في التفكير في عاداته الدراسية والحعضعةر 

نةفمار. إنع عا فعرصعة  11-0وتقديم العمل. ستتم اجتماعات أولياء األمةر والمعلمين خالل األساةع 
 جيدة جدًا أن تلتقي أنت وطفلك بالمعلمين اون الين وفقًا لجدول زمني مرن.

 

إن م ارتنا الشخصية لش ر نةفمار هي اللطف. بالنظر إلى العال ونصف العال الماضيين، من الم عم 
لنا جميعًا أن نةاصل دعم بعضنا الاعض من خالل التفاهم واللطف. لقد أظ ر العلم أنه عندما نعفعععل 
شيئًا جيدًا لآلخرين، فإنه ال يفيدهم فحسب، بل إنه يع ز أيًضا صحتنا ورفاهيتنا. من الم م لنا جميعًا 

 أن نعتني بأنفسنا وباعضنا الاعض.
 

 مع أطيب تمنياتي بالنجاح المثمر خالل الربع الدراسي الثاني! 

 

 

 

 



 

 

 

نوفمبر  25 - 21  

 يوم التصوير

 

 

 

 

نوفمبر 25  

 فريق عمل التجمعات

 

 

 

 

نوفمبر 29  

ورشة عمل ألولياء األمور 

الختيار مقررات المرحلة 

 الثانوية

)11 - 10(الصفوف   

 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 0202نوفمبر  - 3العدد 

 المدرسة الثانوية

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية
      

 نصائح ودودة ألولياء أمور طالب الصف التاسع: 
 
شارك في البرنامج األكاديمي للدراسة الخاص بطفلك. يتم  .1

احتساب نتائج الصف التاسع في المعدل التراكمي النهائي 
 للطالب عند التخرج. 

اجعل طفلك يشارك في نشاط إيجابي ... ولكن ال تفرط في  .2
التوسع. حيث تشير األبحاث إلى أن الطالب الذين يشاركون 

في نشاط أو ناٍد أو رياضة أو موسيقى، وما إلى ذلك، من 
المرجح أن يتمتعوا بتجربة إيجابية في المدرسة الثانوية وأن 

 يحصلوا على درجات أفضل من الطالب غير المشاركين.
حيث تشير األبحاث إلى أنه عندما يواجه المراهق قراًرا حاسًما  -تعرف على أصدقاء طفلك  .3

 ، فإن تأثير األقران (اإليجابي والسلبي) واآلباء / العائالت يصنع الفرق.
 عليك بحضور ورش عمل الخاصة بأولياء األمور.  .4
 -تذكر أن جميع المراهقين (بما في ذلك الطالب المتفوقين) يحتاجون إلى اإلشراف المناسب  .5

يشمل ذلك  اإلشراف عبر اإلنترنت واإلشراف على التكنولوجيا. تذكر أن األطفال الجيديون 
يخطئون أيًضا. يجب أن يعرف طفلك دائًما أنك تحبه ولكن تأكد من أنه يعرف توقعاتك. 

 اعرف مكان طفلك ومن هم معه طوال الوقت.
ابق على اتصال إيجابي مع المعلمين وال  -تعرف على معلمي طفلك وكذلك مستشار التوجيه  .6

تخف من طلب المساعدة. تذكر أن البريد اإللكتروني هو أداة رائعة للحصول على معلومات 
 سريعة. 

أكثر الطالب نجاًحا الذين رأيتهم هم أولئك الذين يشارك أولياء  -شارك في المدرسة بنفسك  .7
 أمورهم. 

ساعة من الخدمة المجتمعية بعد التخرج. بالنسبة للصف التاسع، (يتطلب  40يتم إنجاز  .8
 ساعات على األقل). 10اإنجاز 

الكتب المدرسية ذات األغلفة الكرتونية إلى المدرسة في نهاية العام ، لذا تأكد من  يتم إعادة .9
 عدم التخلص منها في نهاية العام!

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 0202نوفمبر  - 3العدد 

 المدرسة الثانوية

 

 

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية
    

 

 الزي المدرسي: 

يُطلب من الطالب الذهاب إلى المدرسة بالزي الرسمي المناسب كل يوم. يرجى العلم أن الزي الشتووي 
 متوفر في المدرسة.

 
 الهواتف المحمولة: 

الهواتف المحمولة غير مسموح بها في الحرم المدرسي. يُسمح باستخدام األجوهوزة 
األخرى مثل األجهزة اللوحية وأجهزة اآليباد وأجهزة الكموبويووتور الوموحوموولوة فوي 

 الفصل وال يتم استخدامها إال تحت إشراف المعلم.

 

 فعالية محادثات ستيالر الحوارية: 

سيقام العرض األول لبرنامج محادثات ستيالر الحوواريوة يووم 
 5:30في توموام السواعوة  2021نوفمبر  3األربعاء الموافق 

مساًء مع الضيوف المودعوويون الودكوتوور / عوبود ، السونود ، 
الطبيب والمتحدث الرسمي لوزارة الصوحوة والسويود / طوالل 

. سووف FM88.8الياقوت، المدير التنفيذي للمحطة اإلذاعية 
يخاطب ضيوفنا الكرام جمهوورنوا مون خوالل توبوادل األفوكوار 
واآلراء حول "روح الصمود" فوي حولوقوة نوقواش موع طوالبونوا 

 المتميزين.

ندعوكم بحرارة لحضور الحدثالفعوالويوة عوبور األنوتورنوت عون 
 https://youtu.be/c6aH5puE0kcطريق النقر على 

 

 تذكير سريع!

يرجى العلم أنه إذا كانت رسوم الفصل الدراسي األول لطفلك معلقة لهذا الشهر، فيمكنك بسهولة دفع 
 الرسوم عبر االنترنت من خالل الرابط التالي: 

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

 51590676للمساعدة، يرجى االتصال بــ 

 شكرا لكم مقدما!

 

https://youtu.be/c6aH5puE0kc
https://payment.cbskuwait.com/parent/quick_pay.php
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 إدخال الموهبة في الحياة
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 المدرسة الثانوية

 

 

Sincerely, 

Ms. Gihan Hassan 

High School Principal  
         

 

 اليوم الدولي

سيبدو االحتفال باليوم العالمي مختلفًا قليالً عن المعتاد في احتفاالت الحورم 
المدرسي حيث نتبع إرشادات وزارة التربية / وزارة الصحة. سويوقووم كول 
فصل بالنشاط في الفصل الخواص بوه موع اتوبواع جومويوع تودابويور الصوحوة 
والسالمة الخاصة بالتباعد االجتماعي، وارتوداء األقونوعوة وعودم مشواركوة 
األشياء أو الطعام. سيقوم الطوالب بوتوقوديوم بولودانوهوم عوبور االنوتورنوت إلوى 

 الفصول األخرى وسيحضر الحكام أيًضا عبر اإلنترنت.

 

 اختبارات مقياس التقدم األكاديمي

سوف يخضوع طوفولوك نوفمبر، اعتباًرا من األسبوع األول من شهر 
. حويوث يوتوم (®MAP)الختبارات تسمى مقياس التقدم األكاديموي 

من خالل اختبارات امقياس الوتوقودم األكواديوموي توحوديود الوموسوتووى 
التعليمي لطفلك وقياس تطوره األكاديمي على مدار العام الودراسوي 

الوقوراءة والولواوة والوريواضويوات ومن سنة إلى أخرى فوي موجواالت 
 والعلوم.


