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Dear CBS Families, 

WOW! How can it be the end of the school year? This year as we know has 
been very different, but we made it! We made it because of our wonderful 
staff, students and families! As we wrap up the school year I would like to 
thank you all for your dedication and support. I look forward to the 2021-2022 
school year as we continue to spread sunshine! 

June is known to be the month of celebrations as we have the awards       
ceremony on June 3rd, Graduation ceremony on June 10th and the open 
house for 2021-2022 on June 9th. We will also have 
the preparatory parent council meeting on June 15th 
while we will celebrate the end of year with staff on 
June 17th. The last two weeks are usually spent in 
completing and issuing the report cards and prepar-
ing for the following school year. 

As MOE declared that students will go back to school 
in the 2021-2022 school year, we’re pleased to inform 
you that CBS is taking all the precautionary measures 
and is preparing the campus to receive students in 
the new  academic year. CBS has formed a COVID19 response team that 
follows up on all the safety and health measures as per MOE and MOH 
guidelines. 

We are looking forward to seeing our dear students back at school. Many 
things that we have learned from this pandemic will be part of our               
educational system, such as using technology in every day’s lessons, project 
based education, virtual trips and much more. We will continue to build on 
the knowledge and new ways we’ve experienced during the Pandemic. 

Congratulations on completing this very different year gracefully as MS      
student finish their exams on June 3rd while G9-11 students finish their       
exams on June 10th. Good luck to all.  
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Many activities take place every year at CBS, here I’ll put some examples 

of what we’ve done this year and they were  simply amazing! 

CBS Express this year showed the improvement in our students’ level across 

grades. Topics, creativity, complexity of language, editing and publishing skills 

were just amazing. 

Arabic Magazine has changed in content and level of Arabic language usage. 

Students were responsible of reviewing content before submitting to their 

teachers, they did very well! 

Islamic competitions were there all year round and the last one was the gen-

eral information competition in the month of May. Students showed great inter-

est and winners deserved their gifts! 

Science Fair, as usual was an exceptional one where students worked in 

their groups to search and do experiments on several topics to come up with 

many different science projects. Students presented their projects virtually in a 

very successful event. 

Tech Fair, with the help of IT teacher, students presented their technological 

projects virtually for the first time. 

Art Fair, this year’s art fair was a hit! Best artwork was selected and grouped 

under different classes that you can navigate in a virtual Art fair. It was such a 

good experience that CBS will continue doing in the coming years. 

Student council, Although totally operating online, student council 2020-2021 

had done a wonderful job. They held many activities, helped their classmates 

stay connected with the administration and gave many useful suggestions all 

year round. 

Virtual trips, virtual celebrations, support 

hours, strong follow up process and quality 

communication and much more need many 

pages to be listed.. That was a year full of 

achievements! 
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Updated Official CBS Website 
 
CBS website! Has many success 
stories, you may want to check them 
out!  
 
 
Returning Books 
 
As the end of the year approaches I want to encourage students to locate 
books that are overdue and or provide payment for books that are lost or 
damaged. Please encourage your child to look for their books at home. 
Thank you for your cooperation and help with this process. Please feel free 
to contact Ms. Preeni in the HS office for help when needed. 
 

Graduates News 
 
We can now officially call them graduates! Our Class 2021 students have al-
ready finished their exams on May 27th.  
 
They will be receiving their  HS diplomas and celebrating their graduation on 
June 10th. Congratulations to all of them and we wish they achieve all their 
dreams. 
 
The 2021 class has proven that no barriers can stop them from achieving 
their goals and that perseverance is the key to success. That class showed 
everyone that staying positive and focusing on the main goal will for sure 
lead you to the right path. 
 
 
Class 2021,  
you make  
me PROUD! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 0202يونيو  - 9العدد 

 المدرسة الثانوية

 

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية

 المدرسة الكندية ثنائية اللغة،  ت لالبأعزائي عائال
 

ياله من نجاح باهر! كيف يمكن أن تكون نهاية هذا العام الدراسي؟ لقد كان هذا العام مختلفًا تماًما كما 
نعلم جميعًا، لكننا نجعنا بالفعل في تخطيه! لقد نجحنا بفضل فريق العمل الرائع والطالب والعائالت! 
ومع اختتام هذا العام الدراسي، أود أن أشكركم جميعًا على تفانيكم ودعمكم. كما إنني أتطلع قُدما إلىى 

 !الشمس نور وأشعةحيث سنستمر في نشر  0200-0202العام الدراسي 

من المعروف عن شهر يونيو أنه شهر االحتفاالت في المدرسة الكندية ثنائية اللغة، حيث لديىنىا حىفىل 
يىونىيىو،  22يونيو، وحفل التخىر  فىي يىوم  3توزيع الجوائز في يوم 

يىونىيىو. كىمىا  9في يوم  0200-0202والبيت المفتوح للعام الدراسي 
يىونىيىو  21سنعقد أيًضا االجتماع التحضيري لمجلس اآلبىا  فىي يىوم 

يونيو. وعادة ما يىتىم  21بينما نحتفل بنهاية العام مع الموظفين في يوم 
قضا  األسبوعين األخيرين من هذا الشهر في إكمال وإصدار شهادات 

 .الدرجات والتجهيز والتحضير للعام الدراسي التالي

وفقًا لما أعلنته وزارة الىتىربىيىة بىطن الىطىالب سىيىعىودون إلىى الىحىيىاة 
، فإنه يسعىدنىا إبىال ىكىم أن 0200-0202المدرسية في العام الدراسي 

المدرسة الكندية ثىنىائىيىة الىلىغىة تىتىخىذ جىمىيىع ااجىرا ات والىتىدابىيىر 
االحترازية وتعمل على إعداد الحرم المدرسي الستقبال الطالب في العام الدراسي الجديد. كما شكلت 

والىذي يىتىابىع جىمىيىع تىدابىيىر السىالمىة  29المدرسة الكندية ثنائية اللغة فريق استجابة لحاالت كوفيد 
 .والصحة وفقًا ارشادات كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة

 

إننا نتطلع إلى عودة طالبنا األعزا  إلى الحياة المدرسية. ونعدكم أن العديد من األشيا  التي تعلمنىاهىا 
من هذا الوبا  ستكون جزً ا من نظامنا التعليمي، مثل استخدام التكنولىوجىيىا فىي الىدروو الىيىومىيىة، 
والتعليم القائم على المشاريع، والرحالت االفتراضية و ير ذلك الكثير. كما أننا سنىواصىل االعىتىمىاد 

 .على المعرفة والطرق الجديدة التي اختبرناها خالل هذا الوبا 

 

تهانينا على إكمال هذا العام المختلف تماًما بشكل مدهش، حيث أنهىى طىالب الىمىدرسىة الىمىتىوسىطىة 
يونيو بينما ينهي طالب الصفوف من التاسع وحتى الحادي عشر امتحاناتهم في  3امتحاناتهم في يوم 

 .حظا موفقا للجميع .يونيو 22يوم 
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 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية
    

 

تجري العديد من األنشطة كل عام في المدرسة الكندية ثنائية اللغة، وسأضع لكم هنا بعض األمثثثلثة 
 !لألنشطة التي قمنا به هذا العام وكانت ببسالة شيء رائع

 

هذا العام تحسنًا في مستوى طالبنا في مختلف الصفوف،  مجلة المدرسة الكندية ثنائية اللغةأظهرت 
 .فالمواضيع واابداع والتعقيدات اللغوية ومهارات التحرير والنشر كانت مذهلة للغاية

 

من حيث المحتوى المقدم فيها ومستوى استخدام اللغة العربية. فىلىقىد كىان  المجلة العربيةكما تغيرت 
الطالب هم المسؤولين عن مراجعة واستعراض المحتوى قبل إرساله إلى معلميهم، وبالفعل لقد قامىوا 

 !بعمل رائع للغاية
 

كانت موجودة على مدار السنة وآخر تلك الىمىسىابىقىات كىانىت مسىابىقىة  المسابقا ت اإلسالميةكما أن  
المعلومات العامة في شهر مايو. أظهر الطالب اهتماًما كبيًرا تجاه هذه المسابقات واستحق الىفىائىزون 

 !هداياهم الممنوحة لهم
 

، كالعادة، حدثًا استثنائيًا، حيث عمل فيه الطالب ضمن مجموعاتهم للبحث وإجرا  معرض العلومكان 
التجارب على عدة مواضيع من أجل التوصل إلى العديد من المشاريع الىعىلىمىيىة الىمىخىتىلىفىة. لىقىد قىدم 

 .الطالب مشاريعهم بشكل افتراضي في حدث لقى نجاًحا باهًرا
 

، لقد قدم الطالب مشاريعهم التكنولوجية بشكل افتراضي تىقىريىبًىا ألول مىرة فىي معرض التكنولوجيا
  .حياتهم عن طريق مساعدة معلم تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة

 

، حقق المعرض الفني لهذا العام نجاًحا كبيًرا! فلقىد تىم اخىتىيىار أفضىل األعىمىال الىفىنىيىة معرض الفن
وتجميعها ضمن فئات مختلفة يمكنك التنقل لمشاهدتها في المعرض الفني االفتراضي. لقد كىانىت هىذه 

 .التجربة ناجحة لدرجة أن المدرسة الكندية ثنائية اللغة ستواصل القيام بها في السنوات القادمة
 

، على الر م من أن هذا المجلس يعمل بشكل كىامىل عىبىر اانىتىرنىت، إال أن مىجىلىس مجلس الطالب
قد قام بعمل رائع للغاية. فلقد عقدوا الىعىديىد مىن األنشىطىة،  0202-0202الطالب عن العام الدراسي 

وساعدوا زمالئهم في الفصل على البقا  على اتصىال مىع اادارة كىمىا أنىهىم قىد قىدمىوا الىعىديىد مىن 
 .االقتراحات المفيدة على مدار السنة

تحتا  كىل  مىن الىرحىالت االفىتىراضىيىة واالحىتىفىاالت 
االفتراضية وساعات الدعم وعملىيىة الىمىتىابىعىة الىقىويىة 
والتواصل ذو الجودة و ىيىر ذلىك الىكىثىيىر إلىى إدرا  
العديد من الصفحات على الموقع. لىقىد كىان هىذا الىعىام 

 !مليئًا باانجازات
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تحديث الموقع اإللكتثرونثي الثرسثمثي الث ثا  
 بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة 

 

إن الىىمىىوقىىع االىىكىىتىىرونىىي الىىرسىىمىىي الىىخىىا  
بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة ملي  بالعىديىد مىن 
قصص النجاح الىتىي قىد تىر ىا فىي ااطىالع 

 !عليها

 

 إسترجاع الكتب

مع اقتراب نهاية العام الدراسي، أريد أن أشجع وأحث الطالب على تحديد الكتا الىمىتىطخىرة و   أو 
سداد قيمة الكتا المفقودة أو التالفة. يرجى تشجيع طفلك على البحث عن كتبىه فىي الىمىنىزل. شىكىرا 
لتعاونك معنا ومساعدتك لنا في هذه العملية. ال تتردد فىي االتصىال بىالسىيىدة   بىريىنىي فىي مىكىتىا 

 .المدرسة الثانوية من أجل الحصول على المساعدة عند الحاجة

 
 أخبار ال ريجين

بىالىفىعىل  0202يمكننا اآلن تسميتهم رسميًا بالخريجين! فلقد أنهى طىالب الىفىصىل الىدراسىي لىعىام 
 .مايو 01امتحاناتهم في يوم 

يىونىيىو.  22كما أنهم سوف يستلمون شهاداتهم الثانوية ويحتفلون بتخرجهم من الىمىدرسىة فىي يىوم 
 .تهانينا ومباركاتنا لهم جميعًا ونتمنى لهم تحقيق كل أحالمهم في المستقبل

أنه ال توجد عوائق يمكن أن تمنعهم من تىحىقىيىق أهىدافىهىم  0202أثبت طالب الفصل الدراسي لعام 
وأن المثابرة هي دائما وأبدًا مفتاح النجاح. فلقد أظهر طالب هذا العام الدراسي لىلىجىمىيىع أن الىبىقىا  

 .إيجابيًا والتركيز على الهدف الرئيسي سيقودك بالتطكيد إلى الطريق الصحيح

 

إن لثثالب الثثفثث ثثل 
 0202الدراسي لعام 

جعلونثي قثق ثا أفث ثر 
 !بهم


