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Sincerely, 

Ms. Gihan Hassan 

High School Principal  
   

Dear CBS families, 

I hope this message finds you and you families well. It has been a  challeng-
ing year, but we are moving forward successfully with  our hybrid program. I 
wish you had some good time with the family and that you enjoyed celebrat-
ing the National Day with your loved ones safely.   

It has been more than two years since the beginning of the pandemic. 
These were two years full of lessons and challenges. Things are already 
getting better and we are gradually going back to normal. I hope we will all 
stay cautious and be responsible enough to make sure we don’t go back to 
the first block. 

An update from the cabinet was released recently regarding COVID19 pro-
tocols: 

• Unvaccinated students 12 and above are NOT required to provide a 
weekly negative PCR anymore. 

• Classes won’t be closed if a positive case was discovered, instead the 
positive case will be isolated and quarantined at home and the class will 
be sanitized as usual and students attend regularly. Class closures come 
from the MOH/MOH joint operations’ room. 

• Quarantine for in contact cases at home continue to be the same (10 
days for vaccinated students with a chance to end it after 7 days with a 
negative PCR ,and 14 days for unvaccinated students) 

We continue to follow the health and safety protocols at school trying to pro-
vide our students and staff the safest environment possible. We follow 
MOE/MOH guidelines in that regard.  

CBS has received another inspection visit from MOH during February and it 
was very successful. Our school received 98%. Thanks to our staff, students 
and parents for adhering to all the guidelines. 

As we head towards the end of the third 
quarter, we’re more focused on the aca-
demics. Students are encouraged to con-
nect with their teachers or HS office if 
they need assistance in any subject area. 
We’re always there to support our chil-
dren. 
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March  

17th & 18th 

Art/Tech Fair 

 

 

 

 

 

 

 

March 18th 

Mother’s Day 

Celebration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 25th 

Healthy Luch 
Audits 
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National Day Celebration 

Our National Day for this year was very special ! Students participation either 

live or through videos were  truly remarkable. It was wonderful having stu-

dents come to school in their Kuwaiti traditional costumes and bringing life 

back to our celebrations. 

 Thanks to all students and teachers who worked together to come up with a 

unique celebration full of love and pride. They came up with many sketches, 

poems, songs, research projects, and presentations. 

 

Student Council Activities 

The student Council is planning for different events    

in the coming months. 

During March, SC is leading Wacky Socks day which 

is tied to Pet donation drive. Students will come to 

school in their wacky socks and bring some            

donations for pet shelters if they wish to share. The 

donations can be wet or dry pet food, pet toys, tools, 

etc., 

- This activity will take place in the last week of 

March. More information will be shared by Student 

Council Representatives. 
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Re-Registration 2022-23 
 
 
Kindly re-register your child at the 
earliest. Once seats in each grade 
are completely filled up, there will 
be no way to accommodate  

additional enrollments.  

 
 
 
 
 

 
 
Graduates News 
 
It’s the time of the year when we start planning for the graduation. Luckily, 
this year we are planning for the graduation ceremony usual.  G12 classes 
have taken the measurements for the graduation gowns and the planning is 
going ahead as optimistic as we should be. 
 
University admissions are going on currently. Many students have completed 
IELTS and some are getting ready to take the Kuwait university aptitude 
tests. 
 
 Ms. Lama, the guidance counselor is working with each student on their 
plans and applications and is ready to support them whenever they need.  
 
Congratulations for our students who are done or almost done with their con-
ditional acceptance in their desired universities.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 2222مارس  - 7العدد 

 المدرسة الثانوية

 

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية

 األعزاء، المدرسة الكندية ثناية اللغةعائالت 
 

اا عالا ا  اا  أتمنى أن تصلكم هذه الرسالة وأنتم في أتم صحة وحاا  عاع ئااكا.تاكامك لاعام ااان ئااع 
بالتحميات، وعع ذلك فنحن نتعمم بنجاح عع برناعج التعل م الهج ن لميانااك أتاماناى أن تاكا نا ا  ام 

  ض تم و ت ا عمتع ا عع ئاك.تكم واستمتعتم باالحتفا  بال  م ال طني عع أحباككم بأعانك
 

لعم عضى أاثر عن ئاع ن ئلى بماية الجاكحاةك ااانال الاعااعاان الاماائا اان عالا ا اان باالام و  
والتحمياتك األع   تتحسن بالفعل وتع د بشكل تم يجي إلى طب عتهاك أتاماناى أن نامال ااما اع اا 

 حذ ين وعسؤول ن بما يكفي للتأام عن ئمم الع دة عرة أخرى الى تطب ق الحمرك

 :91تم إصدار تحديث من مجلس الوزراء مؤخًرا بشأن بروتوكوالت كوفيد 
 

ا تعميام ناتا اجاة  61ال يُطلب عن الط.ب غ ر المحصن ن الذين تعل أئما هم ئن  •  PCRئاع 
 سلب ة أسب ئ  ا بعم اآلنك

 

لن يتم إغ.ق الفص   الم اس ة إذا تم ااتشاف حالة إيجابا اة، وبامال  عان ذلاك سا اتام ئا    •
الحالة اإليجاب ة وحجرها في المن   وس تم تعع م الفصل االمعتاد ويحضر الط.ب بانتماامك 

 يأتي إغ.ق الفص   عن غرفة العمل ات المشتراة ب زا ة الصحة / وزا ة الصحةك
 

أيام للط.ب المطعم ن عع  61يستمر الحجر الصحي للحاالت المختلطة في المن   اما ه  ) •

ا للط.ب غ ر المطعم ن(ك 61 ة، وسلب  PCRعن تعميم نت جة أيام  7فرصة إلنهاكه بعم   ي ع 
 

ن اصل اتباع بروت ا الت الصحاة والسا.عاة فاي 
المم سة في عحاولة لت ويم ط.بنا وع ظف نا بأاثار 
ب  اة معاناة عاماكاناةك ناحان ناتاباع إ  اادات وزا ة 

 الترب ة / وزا ة الصحة في هذا الصمدك

زياا ة تافاعامياة  المم سة الكنمية ثناياة الالا اةتلعل 
أخرى عان وزا ة الصاحاة خا.   اهار فابارايار 

٪ك 89واانل نااحة لل ايةك حصلل عم ستنا ئلى 
ا لم ظف نا وط.بنا وأول اء األع   اللتا اعاهام   كر 

  بجم ع اإل  اداتك

عع ا ترابنا عن نهاية الربع الم اسي الثالث، نرا  أاثر ئلى األااديم  نك ياتام تشاجا اع الاطا.ب 
إذا اان ا بحااة إلى عسائمة في أي عاجاا   المم سة الثان يةئلى الت اصل عع ععلم هم أو عكتب 

ا عت اامون لمئم أوالدناك  عن عجاالت الم اسةك نحن داكم 
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 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 2222مارس  - 7العدد 

 المدرسة الثانوية

 

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية
     

 

 

 

 

 

 

 االحتفال باليوم الوطني
 

ا ام ا! اانل عشا اة الط.ب س اء بشكل عبا ر أو عن خا.   اان ي عنا ال طني لهذا العام عم   
ععاطع الف مي   اكعة حع اك اان عن الراكع أن يأتي الط.ب إلاى الامام ساة باما.بساهام الاتاعالا امياة 

 الك يت ة ويع مون الح اة إلى احتفاالتناك

 

ا لجم ع الط.ب والمعلم ن الذين ئمل ا عع ا البتكا  احتفا  فريم عليء بالحب والفخرك ح ث   كر 
  مع ا العميم عن الرس عات والعصاكم واألغاني والمشا يع البحث ة والعروض التعميم ةك

 

 أنشطة مجلس الطالب

 يخطط عجلس الط.ب ألحماث عختلفة في األ هر المعبلةك

 Wacky Socksخ.   هر عا  ، يعا د عاجالاس الاطا.ب يا م 

المرتبط بحملة التبرع للحا ا اناات األلا افاةك سا اأتاي الاطا.ب إلاى 
المم ساة وهام يارتامون اا ا ب غارياباة وسا احاضارون باعا  

التبرئات لم.ائ الح  انات األل افاة إذا  غابا ا فاي الاماشاا ااةك 
ا ئاديا أو ااف ا للح  انات األلا افاة،  يمكن أن تك ن التبرئات طعاع 

 ولعب ئلى  كل ح  انات أل فة، واألدوات، وعا إلى ذلك،

س عام هذا النشاط في األسب ع األخ ر عان  اهار عاا  ك سا اتام  -
 عشا اة الم يم عن المعل عات عن  بل عمثلي عجلس الط.بك
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 إدخال الموهبة في الحياة
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 مع أطيب التمنيات، 
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 مديرة المدرسة الثانوية

 

 

 2023-2022إعادة التسجيل للعام 
 

يررى ررا ة ررتسج ل ررعرر رر رريرر   رر رر ررت  ل ررسىل رر  
ف  أقىب وقت ممكن حرير   2022-2022

 أن ل مقت س محسوسج .
 

ف  حت  لكعمت  ل مقت س،  فر رئرسالرت ج عرو رس 
 لمكتئية   ع  ي  طف ك.

 
 
 
 
 

 
 أخبار الخريجين

هذا ال  ل عن السنة الذي نبمأ ف ه التخط ط للتخرجك لحسن الحظ، نخطط هذا العام لحفل التخرج 
االمعتادك  ام ط.ب الصف الثاني ئشر بأخذ   اسات ع.بس التخرج والتخط ط عستمر اما 

 يجب أن يك ن!
 

ويستعم البع  إلاراء  IELTSالعب   الجاععي عستمر حال اك أامل العميم عن الط.ب 
 اختبا ات الكفاءة في ااععة الك يلك

 

تعمل األستاذه / العا، عستشا ة الت ا ه عع الط.ب ئلى خططهم وتطب عاتهم وهي ئلى استعماد 
 لمئمهم عتى احتاا ا ذلكك

 

تهان نا لط.بنا الذين انته ا أو أو ك ا ئلى االنتهاء عن  ب لهم المشروط في الجاععات التي 

  يرغب ن ف هاك


