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Holiday 
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           Mr. Dayne Honsberger  

Secondary School Principal 

 

 

Dear Parents, 

November is always a busy month for the high school students at the        

Canadian Bilingual School. First it we have had the end of the first quarter 

complete with term tests and a report card. As well we held school-wide    

Career and International Days. 

With the first quarter marks entered on report cards and a well-attended   

parent teacher conference we now turn our attention to the second quarter 

well in progress. This is an important quarter as students look to maintain 

and improve their grades with some serious study. Each new quarter brings 

both more difficult work and higher expectations from subject area teachers. 

It is essential that your son or daughter arrive at school on time and attend 

every possible day that they are able. We encourage you to either track daily 

progress on Renweb either through the App on your phone or simply by    

sitting with your son or daughter and have them show you their latest       

progress. We ask our teachers to inform Ms. Sherin and you should there be 

any difficulties with classroom work or tests. However, if you suspect a   

problem, please contact Ms. Sherin or myself and we will respond. Please 

remember that some of the courses finish at the end of this current quarter 

making daily progress extremely important. Students in their final year need 

to be diligent in their attendance and in the quality of their work as every    

assignment and test count towards final grades - important for college and/or 

university acceptance and scholarship consideration. 

In the high school, Career Day focussed on the 80,000 hours that we        

typically work in our careers and how to approach the search for a rewarding 

and fulfilling career. The assembly featured a video which asked the      

questions: What makes for a dream job? Can one person make a difference 

in this world? In which job can you help the most people? Which career is 

right for you? How do I do career planning? The assembly was followed up 

with an interest inventory filled out in the first class of the day. 

https://80000hours.org/2015/05/new-tedx-talk-released  

https://80000hours.org/2015/05/new-tedx-talk-released
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International Day celebration was held November 24th with coordinated    

activities in both elementary and the high school. Thanks go to the event 

chair Ms. Cynthia, elementary school principal, and her committee for a    

well-organized, informative and fun afternoon. All classes selected a theme 

country. High school student homerooms prepared colourful and informative 

displays which were exhibited in the school gym. The elementary classes 

toured the displays and were judged for the best boy and girl costume in the 

class by Ms. Charmaine and Mr. Lawrence. A fun and spirited afternoon was 

enjoyed by all. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A final word on the importance of attendance 

and attention to producing high quality work 

by your son or daughter: There are only 20 

school days in December and January before 

final semester one exams. We ask for your 

help at home to monitor and encourage      

students to do their best work and begin    

preparing for exams now!!   
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 اليوم الترفيهي

 ديسمبر 10

 

 

 

 المولد النبوي (عطلة)

 ديسمبر 12

 

 

 

 عطلة الشتاء

 يناير 2 -ديسمبر  21

 
 

 

 

CBS هذا الشهر في 
 إدخال الموهبة في الحياة

 6102ديسمبر  - 4العدد 

 المرحلة الثانوية

 

 

 مع خالص تحياتي،

 السيد / دين هونسبرغر

 ناظر المرحلة الثانوية

 

 أعزائي أولياء األمور، 

نوفمبر شهرا حافال باألحداث بالنسبة لطالب المدرسة الثانوية في المدرسة الكندية ثنائية دائما ما يكون شهر 

اللغة. لقد شهدنا خالل شهر نوفمبر نهاية الربع األول من العام الدراسي مع اختبارات الترم وشهادات 

الدرجات. عالوة على ذلك تم تنظيم يوم المهن على مستوى المدرسة بالكامل خالل هذا الشهر باإلضافة إلى 

 فعالية اليوم العالمي.

خالل الربع األول من العام الدراسي تم إدخال العالمات في شهادات الدرجات وعقد اجتماع أولياء األمور 

والمعلمين الذي كانت نسبه الحضور فيه كبيرة؛ وها نحن نوجه اهتمامنا إلى الربع الثاني من العام الدراسي 

والذي يشهد فيه العمل تقدما ملحوظا. يعد هذا الربع السنوي من العام الدراسي هاما حيث يتطلع الطالب فيه 

إلى الحفاظ على وتحسين درجاتهم من خالل قيامهم بالدراسة بجدية. يأتي كل ربع سنوي جديد مصحوبا 

بالعمل الشاق والتوقعات األعلى من معلمي مواد التخصص. ومن الهام والضروري حضور أبنائكم إلى 

المدرسة في الوقت المحدد وحضور كافة األيام الدراسية كلما سمحت الظروف بذلك. إننا نحثكم ونشجعكم 

على القيام بمتابعة مدى تقدم أبنائكم اليومي من خالل برنامج الرين ويب أو من خالل التطبيق المتاح على 

الهواتف الخاصة بكم أو إما أن تقوموا بالجلوس مع أبنائكم وجعلهم يوضحوا لكم مدى تقدمهم األكاديمي. ولقد 

طلبنا من المعلمين لدينا إخطار السيدة / شيرين وإخطاركم في حال وجود أي صعوبات تتعلق بعمل الفصل أو 

االختبارات. ومع ذلك في حال كنت تشك أن هناك مشكلة ما يرجى التواصل مع السيدة شيرين أو التواصل 

معي شخصيا وسنوافيكم بالرد. ويرجى التذكر أن بعض المقررات يتم االنتهاء منها بنهاية هذا الربع وهي 

تؤدي إلى احراز تقدم يومي في غاية األهمية. ويجب على الطالب في عامهم الدراسي األخير المواظبة على 

الحضور واالجتهاد في االعمال التي يقومون بها حيث أنه يتم احتساب كل الواجبات و االختبارات من ضمن 

الدرجات النهائية ويعد هذا هاما للغاية عند التقدم للقبول في الكليات و/أو الجامعات و للحصول على المنح 

 الدراسية.

ساعة التي عادة ما نقوم بالعمل فيها وطريقة البحث  80,000وبالمدرسة الثانوية، تركز يوم المهن على الـ 

عن مهنة مجزية ومرضية. وقد تضمن هذا اليوم فيديو لعرض األسئلة التالية: ما الذي يمكن فعله للبحث عن 

وظيفة األحالم؟ هل يمكن ألي شخص إحداث فرق أو اختالف في هذا العالم؟ أي وظيفة يمكنك من خاللها 

مساعدة أكبر عدد من الناس؟ ماهي الوظيفة التي تناسبك؟ كيف يمكنني عمل تخطيط وظيفي؟ وعقب االنتهاء 

من الفعالية تم تسجيل االهتمامات خالل الحصة األولى من اليوم الدراسي. 

released-talk-tedx-https://80000hours.org/2015/05/new/ 
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نوفمبر حيث تضمنت عددا من األنشطة بالتنسيق بين كل من المدرسة  24تم تنظيم فعالية اليوم العالمي يوم 

اإلبتدائية والثانوية. وأتوجه بالشكر للمسئولة عن الفعالية السيدة / سينثيا، وناظرة المرحلة اإلبتدائية وللجنة 

كما  التابعة لها وذلك لتنظيم الجزء األخير من الفعالية بصورة جيدة وجعله مفعم بالمعلومات القيمة والترفيهيه.

قامت جميع الفصول بإختيار موضوع الدولة. كما قامت مجموعات من طالب المدرسة الثانوية بتنظيم 

عروض ملونة ومليئة بالمعلومات المفيدة والتي تم عرضها بصالة األلعاب الرياضية. وقد قامت فصول 

العروض حيث جرى تقييم من قبل السيدة / تشارمين والسيد / لورانس  بالتجول خاللالمدرسة اإلبتدائية 

 ألفضل زي لصبي وفتاة بالصف. وقد استمتع الجميع بفترة ظهيرة حماسية وترفيهية.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

كلمة أخيرة للتأكيد على أهمية الحضور واالنتباه إلى أهمية جودة 

يوما دراسيا فقط  20العمل الذي يقوم بعمله أبنائكم وبناتكم. فقد تبقى 

في شهري ديسمبر ويناير قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي األول 

النهائية. ولذا نطلب منكم مساعدتكم بالمنزل للقيام بمراقبة وتشجيع 

الطالب لبذل أقصى مجهود لديهم والبدء في االستعداد لالمتحانات 

 من األن!!!

 


