This Month at CBS

Upcoming
Events

Bringing Talent to Life

October-2017

1st Installment
tution fees
Due

Teachers Day
Celebration
On
Oct 5th

Walk for cure
On
Oct 19th

Anti –Bullying
week
From
Oct 22nd
–
Oct 26th

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. Please send your child to school
with a sweater. We keep our classrooms at a standard temperature which
might be cold for a few students.
Our School Open House 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. Please do not hesitate to schedule a meeting with me to connect about
concerns, questions or if you would like to introduce yourself to open
communication.
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 ‘Extended day Program’.
Thanks you for your cooperation and support. We are looking forward to a great
school year!
Ms. Cheri Barwinski
Elementary School Principal

CBS FAQs
Please find our responses to the queries which we received during Open house
meeting.

Character
Trait
assembly
Responsibility
On
Oct 25th

1. Where do I get information regarding school’s policy and
procedure?
The school’s policies and procedures are detailed in the
Student Handbook, posted on the School website.
Please scan the QR code for detailed information.

2. What is the CBS Parent Portal ? How do I get access to
it?
CBS has a student information system with a parent
portal, which parents can access to view their child’s
timetable, attendance, assessment marks and
announcements by the teacher.
Please scan the QR code for detailed information.

3. What are the social websites of CBS?

Grade 5 & 6
Parent
Engagement
On
Oct 25th

Website: https://www.cbskuwait.com
 Facebook: https://www.facebook.com/cbskuwait/
 Instagram: https://www.instagram.com/cbskuwait/
 Twitter: https://www.twitter.com/cbskuwait/


Please scan this QR Code to get access to
our social media.

Sincerely,
Ms. Cheri Barwinski
Elementary School Principal

Ms. Cynthia Madill
Elementary Vice– Principal

Thankful Day
Student Council’s first spirit day event at CBS. Students wrote thank you cards for
their loved ones and posted them outside their classroom. We begin this school
year by thanking each and everyone responsible for our school’s growth and
development. “THANK YOU”.

Sincerely,
Ms. Cheri Barwinski
Elementary School Principal

Ms. Cynthia Madill
Elementary Vice– Principal

هذا الشهر في CBS
إدخال الموهبة في الحياة

الفعاليات القادمة

أكتوبر 7102 -

رسالة ناظر المدرسة االبتدائية:

موعد استحقاق
القسط األول من
الرسوم

أعزائي أولياء األمور:

لقد حظينا ببداية رائعة للعام الدراسي!
يرجى التأكد من قيامكم بشراء الكتب المطلوبة ألبنائكم باإلضافة إلى الزي المدرسي .ونحنحن
ال نود أن يتأخر أبنائكم عن زمالئهم بسبب عدم تواجد الكتب المطلوبة لحنحرحور الفح حو .
يرجى إرسال سترة مع ط لك إلى المدرسة حيث أننا نقوم بربط درجة حرارة موحدة لجميحع
الححححطححححال .
الفحححح ححححو والححححتححححي قححححد تححححتححححسححححم بححححالححححبححححرودة بححححالححححنححححسححححبححححة لححححبححححعحححح
لقد توجت أمسية البيت الم توح بالنجاح الباهر وكان من الرائع مقابلة والتندث مع العديد من
أولياء األمور بالمدرسة .كنا أننا نعد منظوظون للغاية ألن مدرستنحا لحديحهحا محجحتحمحع أولحيحاء
أمور يتسم بالود وتقديم الدعم والمساعدة .وننحن نحقحدر دعحمحكحم لحجحهحودنحا لحتحوفحيحر الح حر
التعليمية البنائكم للوصول ألى أقفى إمكانياتهم .كما تعمل عالقة العمل التعاونية بين كل من
أولياء األمور وأعراء هيئة التدريس واالداريين على تعزيز الخبرات وال ر الحتحعحلحيحمحيحة
بحححححالحححححمحححححدرسحححححة الحححححكحححححنحححححديحححححة حححححنحححححائحححححيحححححة الحححححلحححححغحححححة.
لحححححجحححححمحححححيحححححع الحححححطحححححال
تلتزم المدرسة الكندية نائية اللغة بتوفير بيئة آمنة ومتكاملة وترحيبيبة ححيحث يحقحوم كحل محن
أفراد المجتمع بداخلها بمعاملة بعرهم البع بكل وقار واحترام .يرجى عدم التردد لتحنحديحد
موعد لمقابلتي في حال وجود أي مخاو او است سارات لديكم او ححال ربحبحتحكحم فحي تحقحديحم
أن سكم ل تح با التواصل.
ولرمان بداية جيدة لليوم الدراسي ،فننن نطلب من أولياء االمور القيام بترك أبحنحائحهحم أمحام
البوابة حتى يتمكنوا من السير ألى ص وفهم بأن سهم وبدء يومهحم الحدراسحي داخحل الفح حو
دون التسبب في اضطرا داخل الفف ولذا يتحطحلحب وصحول الحطحال ألحى الحمحدرسحة فحي
الموعد المندد .يرجى التاكد من وصول ابنائكم الى المدرسة في الموعد المندد واذا كنتم في
حاجة الى توصيل أبنائكم في وقت مبكر فال يوجد أدنى مشكلة حيث أنه يتوافر لدينا برنحامح
ما قبل المدرسة والذي يبدأ في تمام الساعة  54:6صباحا .يرجى التواصل مع قسم العحالقحات
العامة بالمدرسة لتسحجحيحل طح حلحك فحي بحرنحامح الحيحوم
الطويل
نشكركم على حسن تعاونكم ودعمكم .كحمحا نحتحطحلحع إلحى
عام دراسي رائع وعظيم!
السيدة  /تشيري باروينسكي
ناظر المدرسة االبتدائية

االحتفال بيوم
المعلمين
تاريخ
 5أكتوبر

المشي من أجل
الصحة
بتاريخ
 91أكتوبر

اسبوع مكافحة
التنمر
من  22أكتوبر إلى
 22أكتوبر

األسئلة شائعة التكرار— المدرسة الكندية ثنائية اللغة
يرجى اإلطالع على أجوبتنا على االستفسارات التي تلقيناها خالل أمسية
البيت المفتوح.
 .0أين يمكنني الحصول على معلومات حول سياسة المدرسة وإجراءاتها؟
يتم ذكر سياسات وإجراءات المدرسة بالت فيل في دليل الطالب المتاح على
الموقع اإللكتروني الخا

بالمدرسة.

اجتماع سمة
الشخصية
المسئولية
 72أكتوبر

يرجى القيام بمسح رمز  QRللحصول على مزيد من المعلومات.

 .7ما هي بوابة المدرسة الكندية ثنائية اللغة الخاصة بأولياء األمور؟ كيف
يمكنني الوصول إليها؟
تتمتع المدرسة الكندية نائية اللغة بنظام معلومات الطالب مع بوابة خاصة
بأولياء األمور والتي يمكن ألولياء االمور الدخول عليها لعرض الجدول
الخا

بالط ل والنرور وعالمات التقييم الخاصة به وكذلك اإلعالنات

التي يقوم المعلم بنشرها.
يرجى القيام بمسح رمز  QRللحصول على مزيد من المعلومات.
 .3ما هي مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة؟
الموقع اإللكترونيhttps://www.cbskuwait.com :
فيس بوكhttps://www.facebook.com/cbskuwait/ :
انستجرامhttps://www.instagram.com/cbskuwait/ :
تويترhttps://www.twitter.com/cbskuwait/ :

يرجى القيام بمسح رمز  QRللدخول على مواقع التواصل
االجتماعي الخاصة بنا

مع خالص الشكر،

السيدة  /تشيري باروينسكي
ناظر المدرسة االبتدائية

السيدة  /سينثيا ماديل
وكيلة المدرسة االبتدائية

مشاركة أولياء أمور
الصفين الخامس
والسادس
 72أكتوبر

يوم الشكر
إن مجلس الطالب هو أول حدث مفعم بالحيوية والنشاط المدرسة الكندية ثنائييية اليليحية حيييث كي يب
الطالب بطاقات شكر ألحبائهم وقاموا بنشرها خارج الفصول الدراسية إننا نبدأ هذا العام الدراسي من
خالل وجيه كلمة شكر لكل من هو مسؤول عن ار قاء و طوير مدرس نا "شكرا"

مع خالص الشكر،

السيدة  /تشيري باروينسكي
ناظر المدرسة االبتدائية

السيدة  /سينثيا ماديل
وكيلة المدرسة االبتدائية

