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Twin Day
On
Jan 11th

Quarter 2
Ends on
January 25th

Assembly for
Grade 4-6
Trait: Initiative
On
Jan 29th

Elementary Principal’s Message:
A new year always ushers in the sense of renewal – a renewal of purpose and
a collective commitment to excellence in teaching, learning, and school
improvement to support students in reaching their full potential. I am excited
about all the opportunities for collaborative work and learning that staff are
involved in this year and we are continuing our work on our programs and
professional development to support student success.
In December, our Grade 3, 4, 5 and 6 students completed exams. Exam
writing helps students to apply the skills and knowledge they have learned over
time to new and different situations. A goal for CBS students is to realize a new
skill or new knowledge is added every day to their understanding of reading,
writing and mathematics. Students need to show up at school on time, and
daily to learn.
This month, teachers are
preparing report card final
assessments, running
records for reading levels and
setting goals for 2018 with
students. The character trait for
the month of January is initiative.
Students are expected to get
started on a goal for change that
will lead to more success.
Teachers will discuss goal setting with your child/children and require your help
as well, to take student efforts to the next level. Praise your child’s efforts
rather than their results. Hard work gets good results. Initiative requires effort.
Our CBS teachers are ready to support your child’s education every day;
please strive to improve attendance and tardiness.
Please plan to attend the parent engagement sessions this month. Grade 2
sessions are on January 31st.

Grade 1-3
On
Jan 31

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
Bringing Talent to Life

الفعاليات القادمة

يناير 8102
يوم التؤام
بتاريخ  11يناير

رسالة ناظرة المدرسة االبتدائية:
دائما ً ما يؤذّن العام الجديد بوالدة الشعور بالتجديد – تجديد العزيمة وااللتزام الجماعي بالتفوق في
التدريس ،التعلم وتحسين المدرسة من أجل دعم الطالب في بلوغ كامل إمكاناتهم .أنني متحمسة بشأن
جميع فرص العمل والتعلم التعاوني الذي يشترك فيه المعلمون هذا العام ،وإننا مستمرون في عملنا ذو
الصلة بأهداف برامجنا والتنمية المهنية من أجل دعم نجاح الطالب.

نهاية الربع الثاني
 52يناير

في شهر ديسمبر ،انتهى طالبنا في الصف الثالث ،الرابع ،الخامس والسادس من االمتحانات .تساعد
االمتحانات الطالب على تطبيق المهارات والمعرفة التي تعلموها على مدى فترة من الزمن في مواقف
جديدة ومختلفة.
وإن غاية طالب المدرسة الكندية ثنائية اللغة هو الشعور بأن مهارة جديدة أو معرفة جديدة قد أٌضيفت إلى
استيعابهم للقراءة ،الكتابة والرياضيات يومياً .يتعين على الطالب الذهاب إلى المدرسة في الموعد المحدد
وبشكل يومي من أجل التعلم.
أثناء هذا الشهر ،يقوم المعلمون بإعداد شهادات الدرجات النهائية وإعداد السجالت الخاصة بمستويات
القراءة وتحديد األهداف لعام  2018مع الطالب .تتسم طبيعة شهر يناير باإلستهالل .من المتوقع أن يبدأ
الطالب في تحقيق هدف التغيير الذي سيؤدي إلى المزيد من النجاح.
سيقوم المعلمون بمناقشة موضوع تحديد األهداف مع طفلك/أطفالكم وسيطلبون أيضا ً مساعدتك من أجل
االرتقاء بجهود الطالب إلى المرحلة التالية .قم بمدح جهود الطفل بدالً من نتائجه .إن العمل الدؤوب
يُسفر عن نتائج جيدة .إن اتخاذ الخطوة األولى يتطلب مجهود .إن معلمينا في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
على استعداد لالهتمام بتعليم طفلك كل يوم؛ يُرجى العمل على تحسين معدالت االنتظام والحد من التأخر.
يُرجى العزم على حضور اجتماعات مشاركة أولياء األمور هذا الشهر .ستُعقد اجتماعات الصف الثاني
في  31من يناير الجاري.
تتمنى المدرسة الكندية ثنائية اللغة
ألولياء األمور والطالب والموظفين
عام  8102عاما سعيدا ومزدهرا

اجتماع الصفوف :6 – 4
سمة الشخصية المبادرة
 52يناير

اجتماع الصفوف 3 – 1
 31يناير
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Report goes
home
On
Jan 29th

Parent
conference
On
Jan 30th
& Feb 1st

Encouraging regular school
attendance is one of the most
powerful ways you can
prepare your child for success—
both in school and in life. When
you make school attendance a
priority, you help your child get
better grades, develop healthy
life habits, avoid dangerous
behavior and have a better
chance of graduating from
high school.
When students are absent for fewer days, their grades and reading skills often
improve—even among those students who are struggling in school.
Students who attend school regularly also feel more connected to their
community, develop important social skills and friendships, and are significantly
more likely to graduate from high school, setting them up for a strong future.
But when kids are absent for an average of just two days of school per month—
even when the absences are excused– it can have a negative impact.
These absences can affect kids as early as Kindergarten.

Book Fair
On Jan 30th &
Feb 1st

Grade 2 parent
Engagement
On
Jan 31st

For example, young elementary school students who miss an average of just
two school days per month often have difficulty keeping up with their peers
academically and tend to fall behind in reading. But when students are able to
read on grade level by the end
of third grade, which is when
kids transition from learning to
read to reading to learn, they
are three to four times more
likely to graduate high school
and attend college,
post-graduate, or professional
development classes than
their peers who struggle with
reading.
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إرسال الشهادات إلى
المنازل

يُعد التشجيع على الذهاب إلى المدرسة بصفة منتظمة واحد من أقوى األساليب التي تساعد
طفلك على تحقيق النجاح في ك ٍل من المدرسة والحياة .عندما تجعل الحضور المدرسي
أولوية من أولويات طفلك ،فإنك تساعده على الحصول على درجات أفضل ،اكتساب عادات
صحية في حياته ،تجنب السلوك الخطير والحصول على فرصة أفضل الجتياز المرحلة
الثانوية.

 82يناير

عندما يغيب الطالب لعدد أقل من األيام ،تتحسن درجاتهم ومهارات القراءة لديهم في كثير
من األحيان حتى في أوساط الطالب الذين يجدون صعوبة في التحصيل الدراسي.

اجتماع أولياء األمور

إن الطالب الذين يحضرون إلى المدرسة بانتظام يشعرون أيضا ً بأنهم أكثر ارتباطا ً
بمجتمعهم ويكتسبون مهارات اجتماعية وصداقات مهمة ،ومن المحتمل بدرجة أكبر أنهم
سيتخرجون من المدرسة الثانوية مما يُعدّهم إلى مستقبل أقوى.

 01يناير &  0فبراير

ولكن عندما يتغيب األطفال عن المدرسة بمعدل يومين فقط في الشهر (حتى في حاالت
الغياب المسموح بها) ،من الممكن أن يكون لهذا الغياب أثر سلبي.
من الممكن أن تؤثر حاالت الغياب هذه على األطفال ابتدا ًء من مرحلة رياض األطفال.
فعلى سبيل المثال ،إن الطالب الصغار في المدرسة االبتدائية الذين يغيبون عن المدرسة
بمعدل يومين في الشهر الواحد غالبا ً ما يواجهون صعوبة في مسايرة زمالئهم على الصعيد
األكاديمي ويتعثرون في القراءة .ولكن عندما يتمكن الطالب من القراءة بما يتفق مع
المستوى المحدد للصف بحلول نهاية الصف الثالث والذي يُعد مرحلة انتقال األطفال من تعلم
القراءة إلى القراءة من أجل التعلم ،على األرجح سيتخرجون من المدرسة الثانوية وااللتحاق
بالكلية ومن بعدها بالدراسات العليا أو التنمية المهنية بمعدالت تزيد عن زمالئهم الذين
يجدون صعوبة في القراءة بثالث إلى أربع مرات

معرض الكتاب
 01يناير &  0فبراير

فعالية مشاركة أولياء
أمور الصف 8
 00يناير

الحضور
+
يوميا
+
في الوقت المحدد
= النجاح األكاديمي
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As a parent, you can prepare your child for a lifetime of success by making
regular school attendance a priority.
—please take advantage of support services such as after school intervention
program and afterschool activities
—you can help set your child on the path to success.
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 01طرق لكي تكون طالبا متفوقا:
الحضور إلى المدرسة يوميا
الحرص على ان تكون أدواتك جاهزة ومكتملة
الحرص على ان تكون أدواتك منظمة
االنتباه في الفصل
إنهاء الواجبات في الوقت المحدد دون تأخير
اتباع التعليمات
طلب المساعدة في حالة احتياجك لها
المشاركة في أنشطة الفصل
اتباع كافة قواعد المدرسة
احرص دوما على بذل أقصى جهدك

 كونك ولي أمر ،يمكنك إعداد طفلك ليكون ناجحا طوال حياته من خالل جعل الحضور المنتظمإلى المدرسة أولوية بالنسبة له.
يرجى االستفادة من خدمات الدعم مثل برنامج التقوية بعد اليوم الدراسي وأنشطة ما بعد المدرسة.
يمكنك المساعدة في وضع طفلك على طريق النجاح.

