This Month at CBS

Upcoming
Events

Bringing Talent to Life

December-2017

Bake sale
On
Dec 7th

Character Trait
assembly
On
Dec 11th
(Gr 4-Gr 6)
&
Dec 13th
(Gr 1-3)

Elementary Principal’s Message:
Dear CBS Parents,

Educating our students and children requires a team approach and for this, we
thank you for attending report card interviews and child centered meetings. In
addition to communicating in writing and interface throughout the school days.
Our School Mission Statement is at the heart of our work as we continue the
focus on promoting a respectful, safe and supportive environment, encouraging
high expectations and academic success. CBS is continuing to find a way
forward with parent engagement and student support.
The ‘Counting on You’ after school program has demonstrated positive results
with our students in both areas of strengths and needs. The Grade 3 and 4
parent engagement event for November and the
Grade 1 parent engagement event for December
are great opportunities for all parents to get into
the working classrooms where students can show
their skills and excitement being presenters of
information. Our school culture is proud to be
‘Bringing Talent to Life’.
During the winter break, please take time to read
to and with your child. Use the Raz Kids program
and Lit Pro daily; the reading programs are
available to your children at home and at school.
They are tailored to the strengths and needs of
the reader and this will help to advance the
English reading and speaking skills of your child.
Whole school events celebrated during November
were International Day and CBS Fun Day.
Congratulations to the committees who worked hard to ensure these events
created a fun atmosphere for learning and joining together.

Mid Term
Exams
Dec 17th –21st

This month, we will conduct our first mid-term exams for Grade 3-6.Please get
your child prepared for their exams in the days before. Attendance and being
on time for school is always important; especially during exam days. Mid-term
exams will not be repeated for absent students. December 17, 18, 19, 20 and
21 are exam dates.
As a part of my parent awareness program this month, I would like to share a
few details regarding social skills and mannerisms. Building the ability of our
students to be self-aware, to regulate their behavior and to commit to being
individually accountable for their learning and their socialization is the
foundation of success. Parent feedback is important to my work at CBS.
Please revert to me your contributions that will help bring up our students to be
respectful and dignified citizens.
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رسالة ناظر المدرسة االبتدائية:
السادة أولياء أمور طالب المدرسة الكندية ثنائية اللغة،
يتطلببب تيليببب طالونببا وأطنالنببا نقببل النريببر ولببىلح ،نب كركب بلببا مببلوركب الم بباوال المتيل ببة
وال قادا واالجتمابا المتمركزة مول الطنل .واإللافة إلا التواصل خطيا ً طوال أياب الدراسة.
رسالتنا المدرسية في صميب بملنا ونمن نواصل التركيز بلا تيزيز ويئة ممترمة وآمنة ودابمة،
وت جيع التوقيا اليالية والنجاح األكاديمي .وتواصبل المدرسبة الكنديبة ثنائيبة اللغبة الومب ببن
سول للملي قدما وم اركة أولياء األمور ودبب الطالب.
وقد أظقر ورنامل "يتوقف بليكب" ويد المدرسة نتائل إيجاوية مع طالونا في كل من مجباال ال بوة
واالمتياجببا  .وتيببد م ب اركة أوليبباء أمببور الببصنين الثال ب
والراوع في فيالية نوفمور وم اركة أولياء أمور الصف األول
في فيالية ديسمور فرصة كويرة لجميع أولياء األمبور للبدخول
في النبصول الدراسبية ميب يمكبن للطبالب إظقبار مقاراتقبب
والتمنببز لكببونقب م ببدمين للميلومببا  .وتنخببر ث افببة مدرسببتنا
وأنقا "‘إدخال الموهوة في المياة".
أثناء بطلة ال تاء ،يرجبا أخبى الوقب الكبافي لل براءة لطنلبح
ومببع طنلببح .اسببتخدب ورنببامل راز كيببدز وورنببامل ليب وببرو
لألطنال يوميا .ورامل ال راءة متامة ألطنالح في المنزل وفبي
المدرسببة .وهببي مببصممة خصيببصا لن بباط قببوة وامتياجببا
ال ارئ وسيسابد هىا بلا تنمية ال راءة واإلنجليزية ومقارا
التمد لدى طنلح.
النياليا المدرسية التي تب االمتنبال وقبا خبالل بقر نوفموبر
هي اليوب اليالمي ويوب المرح في المدرسبة الكنديبة ثنائيبة اللغبة .تقانينبا لكبل اللجبان البتي بملب
وتياون للمان جيل هىه النياليا منيمة والمرح والتيلب والتراوط ميا.
سن وب في هىا ال قر وإجراء أول امتمان من امتمانا منتصف النصل الدراسي للصنوف من -3
 . 6يرجا تجقيز طنلح ليبستيد المتماناتبف فبي األيباب البتي تبسور االمتمبان .المبلور والوصبول
للمدرسة في الوق الممدد مقب دائماً؛ وخاصة خالل أياب االمتمان .لن تتكبرر امتمانبا منتبصف
النصل الدراسي للطالب الغائوين .موابيد االمتمان  20 ،19 ،18 ،17و  21ديسمور.
وكجزء من ورنامل توبية أولياء األمبور لقبىا الب قر ،أود أن أ بارككب ويبف التناصبيل المتيل بة
والمقارا االجتمابية واألساليب لوناء قدرة طالونا بلا الوبي الىاتي ،وتنظيب سبلوكقب وااللبتزاب
وببأن يكونببوا مببسبولين و ب كل فببردم بببن تيلمقببب وتن ب ئتقب االجتمابيببة هببي أسببا النجبباح .إن
مالمظا وتيلي ا والتغىيبة الراجيبة مبن أوليباء األمبور هامبة ولبرورية ليملبي فبي المدرسبة
الكندية ثنائية اللغة.
ي ،والتي من أنقا أن تسابد طالونا ليكونوا مواطنين ممترمين
يرجا إرسال م اركتكب إل ّ
وموجلين.

اجتماع صفة
الشخصية
بتاريخ
 11ديسمبر
(الصفوف )6 – 4
وبتاريخ
 11ديسمبر
(الصفوف )1 – 1

أمتحانات نصف العام
من  17إلى 11
ديسمبر
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Grade 1
Parent
engagement
session

Winter break
Dec 22nd
January 6th



Accepting Differences



Asking for help



Communicating clearly



Complementing others



Disagreeing politely



Encouraging others



Following directions



Listening actively



Participating equally



Resolving conflicts



Sharing materials



Staying on task



Taking turns



Taking risks



Using quiet voices



Waiting patiently

There are many opportunities throughout our days to practice social skills.
Above is a list provided from a free Educational site.
http://www.educationandbehavior.com/
Children with better social skills
interact and react more positively
while at school, at home and in the
community. Teachers at school
observe students with strong social
skills development as having very
positive relationships, a collaborative
way of thinking, these students do
better in school, have a better
self-image, and they are more
resilient as they face challenges.
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المهارات االجتماعية
 قوول االختالفا


طلب المسابدة



التواصل وولوح



تكملة اآلخرين



بدب المواف ة وأدب



ت جيع اآلخرين



إتواع اإلر ادا



االستماع ونيالية



الم اركة المتكافئة



مل النزابا



م اركة المواد



االستمرار في المقمة



التناوب



تممل المخاطر



استخداب أصوا هادئة



االنتظار وصور

لدينا اليديبد مبن النبرم لممارسبة المقبارا
االجتمابيببة .ال ائمببة أببباله هببي قائمببة م دمببة
مببببببن موقببببببع تيليمببببببي مجببببببانيhttp:// .

www.educationandbehavior.com/

يتنابل األطنال ىوم المقارا االجتمابية
و كل أفلل وو كل إيجاوي أكثر في
المدرسة وفي المنزل وفي المجتمع .يالمظ
الميلمون في المدرسة أن الطالب الىين
يتمتيون وتطور اجتمابي قوم ،يتمتيون
ويالقا إيجاوية جدا وطري ة تياونية في
التنكير ويم ر هبالء الطالب أداء أفلل في
المدرسة ولديقب صورة ىاتية أفلل كما أنقب
أكثر مرونة في مواجقة التمديا .

جلسة مشاركة أولياء
األمور الصف األول

عطلة الشتاء
من  77ديسمبر إلى 6
يونيو
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Manner also matter in life as we build and maintain
move about the school. Here are a few manners
that we would appreciate parents talk about with
their children. Please help us promote a safe and
respectful CBS School environment.
#1

Say, “please and thank you”.

#2

Use an inside voice when in doors.

#3

Don’t interrupt – wait your turn to speak.

#4

Be on time – school starts 7:30 am SHARP!

#5

Smile and have a good attitude – no bad
words.

#6

Apologize – take responsibility for your
actions.

#7

Respect school property; books, desks,
washrooms, playground – your own and
other’s property.

relationships and as we
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األخالق أهم شيء
األخالق مقمة في المياة وينما نوني ونمافظ بلا اليالقا ووينمبا ننت بل فبي المدرسبة .وفيمبا يلبي
ويف األخالقيا التي ن در تمد أولياء األمور بنقا مع أطنالقب .يرجبا مبسابدتنا بلبا تيزيبز
ويئة مدرسية آمنة وممترمة في المدرسة الكندية ثنائية اللغة.
 #1قل" ،من فللح و كرا لح".
 #2استخدب الصو الداخلي بندما تكون في الداخل.
 #3ال ت اطع  -انتظر دورح في الكالب.
 #4الملور في الوق الممدد  -تودأ المدرسة  7:30صواما ،هىا أمر قاطع!
 #5اوتسب وكن مسن الخلر  -ال تنطر وكلما سيئة
 #6ابتىر  -كن مسبوالً بن أفيالح.
 #7امترب ممتلكا

المدرسة؛ الكتب والم ابد ودورا

الميباه والمليبب والممتلكبا

وممتلكا اآلخرين.
نيابة عن موظفي وإدارة المدرسة الكندية ثنائية اللغة،
نأمل لمجتمع أولياء األمور
عام سعيد
7102

الخاصبة وبح
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