This Month at CBS

Upcoming Events

Bringing Talent to Life

October-2016

Islamic New
Year holiday
on
Oct 2nd

Elementary Principal’s Message:
Dear Parents:
We have had a great start up to the school year!
Please make sure you have purchased the required books for your child and
their school uniforms. We do not want your child to get behind because they do
not have the required books for their lessons.

RED campaign
begins on
Oct 3rd

Our School Open House on September 19th was a great success and it was
wonderful to meet and chat with so many of our parents. The Canadian
Bilingual School is fortunate to have a supportive and friendly parent
community. We appreciate your support of our efforts to provide educational
opportunities for your child to reach their full potential. A collaborative working
relationship between parents, faculty and administrators enhances the
experiences and education of all children at CBS.
CBS is committed to providing a safe, inclusive and welcoming environment
where all members of the community treat one another with dignity and mutual
respect.
To ensure a good start to the day, we are asking parents to drop students off at
the gate so they can walk to their classes independently, start their day in the
classroom with no disruptions to the class. This requires that students arrive to
school on-time. Please ensure that your child arrives to school on time. If you
need to drop your child off early, that is no problem, as we have a before school
program for your child that starts at 6:45. Please contact our school Public
Relations department to register your child for the ‘Before School Program’.

Walk for Cure
on
Oct 13th

Thanks you for your cooperation and support. We are looking forward to a great
school year!
Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

“The greater the support that families provide for their children’s learning and
educational progress, the more likely that their children will do well in school
and continue on with their education.” – K. Mapp and A. Henderson

RED – Read Every Day Tips:

Anti Bullying
week
Oct 23rd
Oct 27th



Try to read or listen to your child read every day. (It’s like breakfast – it shouldn’t be skipped).



Read traffic, store and restaurant signs and restaurant menus with your child.



Read food labels, schedules, maps,
Instructions, advertisement, flyers and
brochures with your child.



Have your child write a shopping list, or
a list of things to get for a party or
event.



Help your child sound out words, look at the pictures for clues



Sing songs with your child; these can be found on-line



Purchase books and magazines for your home so children have access to
reading materials.

Taylor Swift interviewed about reading:

Character
Trait
assembly
on
Oct 27th

www.storylineonline.net
www.magickeys.com/books/
http://kids.nationalgeographic.com/kids/.
www.4kids.org

Sincerely,
Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

Ms. Cynthia Madill
Elementary Vice– Principal

Important Notice from Ministry of Education on Student
Attendance
Ministry of Education
The Public Administration For Private Education
Date: 21/01/2016
No. 33

General Pamphlet
To all private schools (Arabic, Foreign & Bilingual) of all stages
M/s. Principals of Private Arabic, Foreign & Bilingual Schools
Best Greeting,
Sub: The Students' Discontinuation of the Study
Based upon the obligatory education law No. 11 for the year 1965, the education is an
obligation on every Kuwaiti, male or female, below the age of fourteen in the elementary
education and the age of seventeen in the intermediate education.
So we inform you that if the learner's absence without acceptable excuse is repeated during
the one period, written warnings shall be sent as each warning shall be delivered to his/her
guardian through a registered letter with acknowledgment of receipt as the absence shall be
treated as follows:

1st warning
2nd warning
3rd warning

After being absent for (3 days) without acceptable
excuse
After being absent for (6 days) without acceptable
excuse
After being absent for (9 days) without acceptable
excuse

In regard to the procedures related to raising judicial actions against the guardians of
Kuwaiti students who are not committed to the obligatory education, we inform you that
the school needs to attach the following:
Copy of the registered letters with acknowledgment of receipt of the three warnings
which are sent to the address of home or work of the guardian.
Copy of the guardian's nationality.
Copy of the student's Civil ID.
Attaching the home address of the guardian.
Requesting you kindly to be committed to what is mentioned in this pamphlet to be able to
the following.
General Manager
The Public Administration For Private Education
(Signed)

Sincerely,
Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

Ms. Cynthia Madill
Elementary Vice– Principal

هذا الشهر في CBS

الفعاليات القادمة

إدخال الموهبة في الحياة

أكتوبر 0232 -

عطلة راس السنة
الهجرية
في
 20أكتوبر

رسالة ناظرة المدرسة اإلبتدائية:
اعزائي أولياء األمر،
لقد حظينا ببداية رائعة للعام الدراسي الجديد!
يرجى التأكد من قيامكم بشراء الكتب المدرسية المطلوبة والزي المدرسي البنننائنكنم حنين
رغب في أن يتخلف أبنائكم عن دروسهم بسبب عدم توافر الكتب المدرسية المطلوبة لديهم.

أ نننا ال

وقد القت أمسية البيت المفتوح جاحا كبيرا والتي تم ا عقادها في التاسع عشر من شهر سبتمبر وقند
كان بالفعل امرا رائعا ان جتمع و تبادل المحادثات مع العديد من اولنيناء االمنور بنالنمندرسنة .تعدع
الم رسة الكن ية ثنائية اللغة محظوظة كونها ل يها مجتمع أولياء أمور يتسم بال ععم والعو و ونعحع
نق ر عمكم لجهو نا الرامية إلى توفير فرص تدليمية ألبنائكم للوصول بهعم إلعى تعحعقعيع أ صعى
إمكانياتهمو كما أ عال ة الدمل التداوني بي أولياء األمور وأعضاء هيئة الت ريس واإل اريي م
شأنها تدزيز وتطوير الخبرات والتدليم لجميع طالبنا بالم رسة الكن ية ثنائية اللغةو

بداية حملة إقرأ ك يوم
بتاريخ
 20اكتوبر

وتلتزم الم رسة الكن ية ثنائية اللغة بتوفير بيئة آمنة وشاملة ومعرحعبعة حعيعم يعقعوم جعمعيعع أفعرا
المجتمع الم رسي بمداملة بدضهم البدض باإلحترام والتق ير المتبا لو
ولضما ب اية جي ة لليوم ال راسي ،فنح نطلب م أولياء األمور القيام بإنزال أبعنعائعهعم وتعركعهعم
عن البوابة حتى يتمكنوا م السير إلى صفوفهم بشكل مستقل وب ء يومهم ال راسي و العتعسعبعب
في ح وم أي تشويش أو مقاطدة اخل الصفو ولذا فإ ذلك األمر يتطلب وصول العطعالب إلعى
الم رسة في الو ت المح و يرجى التأك م حضور أبنائكم الى الم رسة في الموع المح و وإذا
كنتم في حاجة إلى توصيل أبنائكم إلى الم رسة في مبكرا فال يوج هناك أ نى مشعكعلعة حعيعم أنع
يتوافر ل ينا برنامج بل اليوم ال راسي والذي يب أ في تمام الساعة  6:45صباحاو يرجى التواصل
مععع سععم الععدععال ععات الععدععامععة لععتععسععجععيععل أبععنععائععكععم فععي بععرنععامععج ععبععل الععيععوم ال ع راسععي و
نشكركم لحس تداونكم و عمكمو ونح نتطلع إلى عام راسي رائع!!!

مع خالص االحترام والتقدير

السيدة /ميرى إلين كيلي
ناظرة المرحلة اإلبتدائية
” كلما زاد الدعم الذي تقدمه األسر ألطفالهم في التعليم وسير العمللليلة اللتلعللليلمليلةا كلللملا إزداد علمل
األطفال الجيد في المدرسة واالستمرار في تعلمهم“ كيه .ماب و أية .هندرسن

المشي من اج العالج
بتاريخ
 30أكتوبر

نصائح تتعلق بإقرأ ك يوم:
 حاول أن تقرأ أو أن تستمع لطفلك وهو يقرأ كل يوم( .مثلها مثل وجبة االفطار  -فال ينبغي تركهاأو تجاهلها).
 -قم بقراءة الفتات المرور والمتاجر والمطاعم وقوائم

اسبوع مكافحة
التنمر
 00اكتوبر
 02اكتوبر

المطاعم مع طفلك.
 قم بقراءة ملصقات الطعام والجداول الزمنية والخرائطواإلرشادات واإلعال ات والنشرات اإلعال ية والكتيبات مع
طفلك.
 دع طفلك يقوم بكتابة قائمة التسوق أو قائمة لمجموعة من االشياء التي ينبغي الحصول عليها لتنظيمحفل أو فعالية.
 ساعد طفلك على طق الكلمات والنظر إلى الصور للبح عن أدلة عن معنى الكلمة. قم بالغناء مع طفلك؛ يمكنك إيجاد هذه األغا ي بإستخدام اال تر ت قم بشراء الكتب والمجالت في البيت حتى يتسنى لالطفال الوصول إلى موارد للقراءة.المقابلة التي تم إجرائها مع تايلور سويفت عن القراءة:
www.storylineonline.net
www.magickeys.com/books/
http://kids.nationalgeographic.com/kids/.
www.4kids.org

مع خالص االحترام والتقديرا
السيدة /ميرى إلين كيلي
ناظرة المرحلة اإلبتدائية

السيدة  /سينثيا مادي
وكيلة المرحلة اإلبتدائية

اجتماع سمات
الشخصية
بتاريخ
 02أكتوبر

إشعار هام من وزارة التربية بخصوص حضور الطالب
وزارة التربية
اإلدارة العامة للتعليم الخاص
التاريخ011/110/16 :
الر م :و ت  /ح 33 1 0

نشرة عامة
إلى جميع المدارس العربية واالجنبية وثنائية اللغة بكافة مراحلها
السادة االفاضل  /مديرو ومديرات المدارس العربية واالجنبية وثنائية اللغة

المحترمين

الموضوع :انقطاع الطالب عن الدراسة
استنا ا ً إلى انو التدليم اإللزامي ر م ( )11لسنة  ،1965فإ اإللزام بالتدليم يُطب على كل كويتي ذكرا أو
انثى و س الرابدة عشر في المرحلة االبت ائية والسابدة عشر في المرحلة المتوسطةو
لذا نحيطكم علما إذا تكرر غياب المتدلم بدذر غير مقبول خالل الفترة ال راسية الواح ة يوج ل إنذارات
خطية  ،ويُسلم كل منها إلى ولي أمره بخطاب مسجل يو ع ولي االمر على استالم بدلم الوصول ويتم التدامل
مع الغياب كالتالي:
بد غياب ( 3أيام) و عذر مقبول
بد غياب ( 6أيام) و عذر مقبول
بد غياب ( 9أيام) و عذر مقبول

اإلنذار االول
اإلنذار الثاني
اإلنذار الثالم

كما نحيطكم علما بأمر اإلجراءات المتدلقة بإ امة ال عاوي القضائية بح أولياء أمور الطلبة الكويتي الملزمي
المتخلفي ع ال راسة يتطلب أ ترف الم رسة:
نسخة م رسائل مسجلة بدلم الوصول على عنوا السك او الدمل لولي األمر م اإلنذارات الثالمو
صورة ع جنسية ولي األمر
صورة ع البطا ة الم نية لولي األمر
صورة ع البطا ة الم نية للطالب
إرفاق عنوا السك لولي األمر
راجين منكم االلتزام بما جاء بالنشرة  ،وذلك حتى نتمكن من عمل الالزم.

مدير عام
اإلدارة العامة للتعليم الخاص

مع خالص االحترام والتقدير
السيدة /ميرى إلين كيلي
ناظرة المرحلة اإلبتدائية

السيدة  /سينثيا مادي
وكيلة المرحلة اإلبتدائية

