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Dear CBS high school Families, 
 
Welcome Back!  
I hope you have enjoyed a wonderful summer holiday. I also hope you are relaxed, re-
charged and ready to start a new school year. I am so delighted that you are part of our 
amazing learning community. Off to a great start for a successful and exciting school year 
as schools are back to normal! Our skilled and devoted staff is already planning and pre-
paring for your child(ren). 
 
New Staff 
Each year brings positive change. This includes a few additions to our staff. We are de-
lighted to welcome Ms. Haseena Hydrose as HS vice principal,  Dr. Imad Shadad, Ms. Aya 
and Ms. Taymaa to the Math department, Ms. Doaa to the English department, Mr. Os-
man to the Arabic department, Mr. Mahmoud to KSS department and Ms. Katrina to the 
PE department.   
 
First Day 
We are looking forward welcoming our high school students (G6-
12) on Sunday September 4rth. Remember that being on time is the 
first key to success. This teaches our children to be committed and 
ready for the school day. Gates open at 6:45am and students 
should be inside the school before 7:30. Late slips are given right 
after 7:30! HS students will use Gate 1. 
 
Student Placement 
A great deal of time, effort and thought has gone into the process of student placement 
for the 2022-2023 school year. 
Careful consideration was given to input from staff and families as well as student learn-
ing styles. Classrooms have been balanced academically and socially. Our class lists are 
structured to provide equitable class sizes at each grade level.  Moving students is diffi-
cult without causing imbalances and inequities. 
I eagerly look forward to greeting students and families again. It remains an honor and 
privilege to serve as your principal.  Please stop by and say hello. Together, I know we will 
make this school year one of growth and achievement for all children. 
 
Character Skill 
The character skill focus for the month of September will be Respect. Students will dis-
cuss it in class with their peers and teachers, will connect it to the Islamic values and will 
present it in September’s assembly.   
I welcome and value your positive energy and dedication to excellence in education, and I 
look forward to working with you and your children again this year. 
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MAP Testing 
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Character Skill  

‘Respect ‘ As-
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Sept 29th  

Student Council 

Elections 

This Month at CBS 
Bringing Talent to Life 

VOL 1 – September 2022 

Secondary School 

 

Sincerely, 

Ms. Gihan Hassan 

High School Principal  

Technology 
We have kept a great focus on technology this year where all students are asked to bring in 
their own laptops. Many online activities, quizzes and learning will take place in classes. We 
are indeed a joyous and caring community with the common goals of nurturing responsi-
ble, caring students and promoting high-level learning. 
 
Open House 
We’re excited to invite you to attend the open house night on September 18th at school 
this year. We wish to see all returning and new students and parents to get information 
about the curricula, grading system, books, our upcoming health and wellness fair, coffee 
with the principals days, student council, parent council, different activities and opportuni-
ties for parents to volunteer in school and much more! 
 
Fee Payment 
From this academic year we are requesting parents to ensure that 
they meet the three installment payment obligations on time. The 
schedule for the year is as follows below.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This means that the first installment is due now and needs to be paid without delay. We will be send-
ing fee payment reminders to parents who have not paid fees on time, through MS teams/ email. We 
appreciate your support in prioritizing your child’s education and making sure fees are paid on time. 

 
Sincerely, 
Ms. Gihan Hassan 
High school Principal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 2222سبتمبر  - 1العدد 

 المدرسة الثانوية

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية

 

 ،المدرسة الكندية ثناية اللغةأعزائي عائالت المدرسة الثانوية ب

 مرحبًا بكم مرة أخرى!

أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بعطلة صيفية رائعة وأن تكونوا قد أخذتم القسط الكافي من الرراحرة  مرن أ ر  
استعادة  طاقتكم واالستعداد لبدء عام دراسي  ديد. إنني لفي غاية السعادة كونكم  زء من مجتمعنا التعليمري 
الرائع. بداية رائعة لعام دراسي نا ح ومثير حيث عادت المدارس إلى طبيعتها! يعم  موظفرونرا الرمرا ررون 

 والمخلصون بالفع  على التخطيط واالستعداد ألبنك/ابنتك )ابنائكم(.

 

 طاقم عمل جديد

يكون  ناك ك  عام تغيير إيجابي. يتضمن  ذا بعض اإلضافات لموظرفريرنرا. يسرعردنرا أن نررحر  برالسريردة / 
حسينة  ايدروس في منص  نائ  مدير المدرسة الثانوية، والدكتور / عماد شداد ، والسيدة / آية والسريردة / 
تيماء في قسم الرياضيات ، والسيدة / دعاء في قسم اللغة اإلنجليزية ، والسيد / عثمان في قسم اللغة العربريرة 

 والسيدة / كاترينا في قسم التربية البدنية. الدراسات اال تماعية الكويتية، والسيد / محمود في قسم 

 اليوم األول

يروم األحرد  (  21—6نتطلع إلى الترحي  بطالب المردرسرة الرثرانرويرة )الصرفرو  
سبتمبر. تذكر أن التوا د في الوقت المحدد  و المفترا  األو  لرلرنرجرا .  4الموافق 

حيث أن ذلك يعلم أطفالنا االلتزام واالستعداد لليروم الردراسري. يرترم فرترح الربروابرات 
 04:7صباًحا ويج  أن يكون الطالب داخ  المدرسة قربر  السراعرة  6446الساعة 

مربراشررة! سريرسرترخردم طرالب  04:7صباًحا. يتم تسليم بطاقات التأخير بعد الساعة 
 .2المدرسة الثانوية البوابة رقم 

 

 تحديد صفوف الطالب

-1711لقد تم بذ  قدر كبير من الوقت والجهد والتفكير في عملية تحديد أمراكرن الرطرالب لرلرعرام الردراسري 
171: . 

 ناك ا تمام كبير للمدخالت من الموظفين والعائالت وكذلك أسالير  ترعرلرم الرطرالب. لرقرد كرانرت الرفرصرو  
الدراسية متوازنة أكاديميا وا تماعيا. تم تصميم قوائم الفصو  لدينا لتوفير أحجام فصو  مرتركرافريرة فري كر  

 مستوى صف. يعد نق  الطالب أمًرا صعبًا دون التسب  في اختالالت وعدم مساواة.

أتطلع بفارغ الصبر إلى تحية الطالب وعائالتهم مرة أخرى. يربرقرى شررفًرا وامرتريراًزا لري أن أكرون مرديررة 
المدرسة. ير ى التوقف والترحي . أعلم أننا معاً سنجع   ذا العام الدراسي عاًما من النمو واإلنجاز لجمريرع 

 الطالب.

 

 مهارة الشخصية

إن مهارة الشخصية التي سيتم تناولها  ذا الشهر سبتمبر  ي االحترام. سيقوم الطالب بمناقشة  ذه الرمرهرارة 
 في الفص  مع زمالئهم  ومعلميهم، وسيقومون بربطه بالقيم اإلسالمية وسيقدمونه في ا تماع سبتمبر.

أرح  وأقدر طاقتكم اإليجابية وتفانيكم في التميز في التعليم ، وأتطلع إلى العم  مرعركرم ومرع أبرنرائركرم مررة 
 أخرى  ذا العام.

 



 

 

 

 

 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 2222سبتمبر  - 1العدد 

 المدرسة الثانوية

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية

 ا ل ت ك ن و ل و ج ي ا 
ققلقل     ل    قن يقلقدقظقققاقنقنق قشققق قيق قلقققلقكق قوققق قلق قيققق قنق قققلقلقنق ق ق قلق ق ق قشقققجقزقلقققلقلق قشق ققق ق ق ققق  ق قنق ققق   ققق       قققلقل    ق ققق ق ق  شقيققق ق    لق ققق

لقلق ق ق ق قلقةقققلقلقيقشقإقةقققلق ق ق قققاق قنق ققق ق قيقلقوقققلقلق قظق قظققق ق قققلقصق قكق قةققق قلقنقيقنقلقشقيقلق ققق قلقلقنق قنق ققق قلقيقققلق ق قنقيق ق ققق ق قققلقلق قإق قوقققلقلقظقيقلقاق قةق ققق ق ق ققق
لقشقلق ق قوققق ق قنق ق ققق قنقاق قققلقشقلقلق ق قةققق قلقنقجقنق قشق قققلقمقجقظقلقوققق قكقنقيق قةقققنقنق ق قوققق ق قققيق قشق قةقققلقلق ق ق قققلقلق قاق ق قلق ق ققق قيق قشق قةقققلقلق ق ق ققق قن   لق   لققق

 لقلقنق قنق ققق قشقلق قققلقلق قاقن  ق ق ق
 

 أ م س ي ة   ا ل ت ي ت   ا ل م   ت و   
قققق81 قاق قظق قشقققظق ق قنق ق قققلق ق ق قيققق ق قاق قةقققلقلقلق ق قققلقلق ق  ن  ق ققق   ق ققق لقلق      ق ق قق قق ق ق ق    قق قي   ق قق ق ق شق ق ققق قنق    ق     لقلق    لققق زق ققجق ةق لقلق   ظقيقاق قق قق ق     لقي   لقنق    اق

 ق ق قلق قشقوقققلقصق ق قيقققلقلق قشق قظق ق ققق قلقلق قظقظقققلقنق قإق قوققق قنق ققق ق قنق ق قشق ققق ق قوقققلقلق ق قشقجق ققق ق قا شق قققلقل ظقيق  شق ققق قلقل   ن  ققق ق    يق قققلقلقإ   ةققق
 قلقلق قشق ق قةقققلقلقدقشقظق قققلقظق ق قشققق قلق قنقاقشقوقققلقلقدق ق ق ققق ق قققلقلق قظقيقلقوققق ق ق قنق قققلقلق ق ق ققق ق ق قنق قققلق قلقشقوققق قلقصق قكق قةقققلقلق قيقنقنق قةققق قلقلق قيق قققلقلق   ن  شق   ةققق

 صق قلق قشقوقققلقصق ق قيقققلقنقنق ق ق ققق ق قققلقلق قظقيقاقةققق ق ق ق قيققق ق قققزقلق قققل       يق ق
 

 د ف ع   ا ل ر س و   
لقظقو قلققق ق قققجقزقلقققلقلق قشق قققلقلقظقيقلقاق قققأققق ق قنق ققق ق ققق ق قلق قشقوقققلقصق ق قيقققلقلقنقمق قظققق ق ققق ق قشق     قققل شقل ن لقلق   شق قققا  ظقلقظققق

 لقصقاقاقشق قققلقلق ق ق قةققق ق قققلقلق قاق قققلقلق ق قظقظق قققلقلق قظق قوقققلقلقلق ق ق قققلقنقاق قةقققج  ققق    شققق  ن  ق ق
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ق ق ق ققق ق قققلقلقدقاق قققهذا 
لقصق قوققق قاقنق قبقققلق ق ققق ق ق ق قققاقظقلقظقاقققظق ق قققنقمقيق قيق قققاق قيقاقوقققنقزق ق قيقلق قققلقظق ق قققلقلقيقاق ق قققصق قلق قشقوقققلقصق ق قيقققلقلقزق ق قققلق ققق قظق ق ق قلقققلقلقيقاق ق ققق

لقلقلقيق قظقققلق قلق قنقيق ق ق ق ققق ق ق ققق قدقظقيقققظق ق ق ق ققق ق ققق ق ق قشقوقققلقصق قلق ق قةقققلقنق قنق ق قققق ق قققلقلق قاق قققلقلق ق قظقظقققأققق ق قققيق قوققق ق ق قيق قاق ق ق قققنق ق قلققق ق
  قلق قشق ق ق ققق قلقلقنقمق قظققق ق قققظق ق قققلقلقيقاق ق ققق ق قققلقلق قاق قققلقل  ق  ظقظق ق

 

  ن  ن لقلدل وق ش بقلن نيل ق للندظ يأ

 للا ظ ق ق   ش ق اش 

  ظ ي قلل ظياةقلل ش   ة

  
 


