Core Beliefs
We believe in:
1. Individual
Accountability
2. Having a
positive belief in
people
3. Developing
critical thinking

Upcoming
Events

October 4th
Teacher’s Day
October 4th
Student Council
Elections
October 18th
Walk for the Cure
October 23-25
Anti-bullying Week
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Secondary School
The Mission Statement:
At CBS we promote a respectful, safe and supportive environment,
encouraging high expectations and academic success.
Dear Parents,
The month of September has come and gone very quickly. We are
working hard on providing strong lessons throughout the school year
and setting goals with our students to achieve success. Time is spent
each day to learn and develop student skills. Please ensure that
students are on time, present and ready to learn. September was
filled with new learning. We are very pleased with our new classrooms, and welcomed our new wonderful staff to the CBS family.
We will build each day on our previous days learning and as such
students are an important part to this progress. Each day we will
continue to “Drop everything and Read” this initiative will support the
student achievement. We are also focused on the writing process as
we are having students “write on demand” which will lead to greater
success and learning.
A Growth Mindset is what we encourage here at CBS and hard work.
With this in mind for students to succeed and reach their full potential
we want our students to understand and learn new skills. We offer an
“After School Program” called “Counting On You” . This program helps
students that do not understand a
lesson and/or need to improve
their learning. Students
attend and are supported by their
teacher to improve their learning.
This program is open to all and will
help students reach their
academic goals. This Program
runs in October for 4 weeks:
October 7th to 9th,
October 14th to 16th,
October 21st to 23rd, and
October 28th to 30th.

Sincerely,
Mr. Paul Barwinski
Secondary School Principal

From the Vice-Principal: Michael James Gonzalez
Every new academic year brings forth a new beginning for
parent, students, and CBS staff alike. As always,
communication is at the heart of bringing any promising
beginning to a fully realized and successful conclusion. The
annual CBS Open House offers such a chance for all the
members of the CBS community to communicate and
connect on the progress of our students. Staff, both
returning and new, greeted parents with open arms to a
program that featured a presentation on the use of Lit Pro,
as well as opportunities to speak with CBS staff across
subject and grade levels.
At approximately 5:30PM, on September 17th, our CBS parents slowly gathered in the school
gymnasium where they were formally greeted by our esteemed principal team. Once introductions
were completed, our CBS parents were treated to a short presentation by Scholastic detailing the
usage of Lit Pro for the development of student learning in reading. The presentation also yielded
important information as to how parents can continually support their child in reading and learning.
After the Lit Pro presentation, parents were prompted to visit with their child’s teacher in the classrooms. Our parents will able to meet brand new teachers as well as have a look at our new and
remodeled facilities. Parents were pleased with the changes and additions to the school’s facilities.

School Uniform and Hall Passes: We are pleased to have all of our students wearing
their school uniforms each day. Part of this uniform is the student
name tag. Students must wear their name tag as a way to easily
and quickly identify themselves for school and safety reasons.
Some of our Grade 7 students have identified why it is helpful
and important to wear the school uniform and name tags:
“the name tags help us to make new friends”
“the uniform is a school rule that we follow”
“other teachers can learn our names and help us”
“we look like a professional team in our uniform”
“we look very good in our school uniform”

Character Trait for Month: Responsibility

هذا الشهر بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة
إدخال الموهبة في الحياة

الفعاليات القادمة
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المرحلة الثانوية
Work Habits at home to support student learning include a quiet place to study, and an undisturbed time to focus on the homework. Having a
routine as to when and
where the studying will
occur
supports the learning.
Literacy Pro is supported in grades 6 to 9.
The Literacy pro will accurately access
students’ reading comprehension. We have provided our students with a password and ID so that
they can access this from home also.
Parents can listen to their students read.
Research tells us that students that read regularly improve in math, and
problem solving skills as well as in reading. These are just a few of the
things that can be done at home to support student
Medical Information: Please ensure that you
have updated and handed in the Medical
Information Forms to the office. We need to have
all of the forms in order to have up to date records
of our students. Thank you.

Anti-Bullying Week: We will once again
have an Anti-bullying Week here at CBS from
October 22nd to October 25th. Anti-bullying is
something to be supported each and everyday,
and as we reflect on our mission statement we
“promote a respectful, safe and supportive environment…” At CBS each day our students
need to feel supported and safe to be able to
reach their full potential and learn.

Sincerely,
Mr. Paul Barwinski
Secondary School Principal
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المدرسة الثانوية

القيم األساسية
نؤمن بـ:
 .1المسئولية الفردية
 .2الفكر اإليجابي تجاه
األفراد
 .3تطوير التفكير الناقد

رسالة المدرسة:
في المدرسة الكندية ثنائية اللغة نقوم بتوفير بيئة محترمة وآمنة وداعمة ،تقوم بالعمل على
التشجيع لتحقيق أسمى التوقعات والنجاح األكاديمي.
أولياء األمور األعزاء،

الفعاليات القادمة

أولياء األمور األعزاء،

 40أكتوبر
االحتفال بيوم المعلم

لقد جاء شهر سبتمبر ومضت أيامه بسرعة كبيرة .ونحن نعمل بجدية على تقديم دروس قوية
طوال العام الدراسي ومشاركة طالبنا في وضع أهداف لمساعدتهم على تحقيق النجاح .وإنه يتم
استثمار الوقت في كل يوم دراسي لالستفادة من عملية التعلم وتطوير مهارات الطالب .يُرجى
التأكد من أن الطالب يصلون إلى المدرسة في الوقت المحدد ،وأنهم حاضرون وجاهزون للتعلم.
ولقد كان شهر سبتمبر حافالً بتعلم أشياء جديدة .ونحن سعداء للغاية بفصولنا الدراسية الجديدة،
ونرحب بموظفينا الرائعين الجدد الذين انضموا ألسرة المدرسة الكندية ثنائية اللغة .سنبني كل
يوم دراسي بنا ًء على األيام السابقة في عملية التعلم ،وسوف يشكل الطالب عنصراً مهما ً في
تقدم وتطور العملية التعليمية .في كل يوم دراسي ،سنواصل دعم مبادرة "اترك كل شيء
واقرأ " ،وستدعم هذه المبادرة قدرة الطالب على اإلنجاز وتحقيق األهداف .نحن نركز أيضا ً
على عملية الكتابة وتطوير مهارة الكتابة لدى الطالب مما سيؤدي إلى مزيد من النجاح والتعلم.
في المدرسة الكندية ثنائية اللغة ،ندعم ونسعى إلى تنمية وتطوير عقلية الطالب وتشجعيهم على
العمل الجاد وذلك بهدف مساعدة الطالب على تحقيق النجاح وتطوير إمكاناتهم بصورة كاملة.
نريد أن يطّلع طالبنا على مهارات جديدة وتعلمها .نحن نقدم برنامج ما بعد المدرسة/بعد انتهاء
اليوم الدراسي باسم " ."Counting On Youيساعد هذا البرنامج الطالب الذين ال يفهمون
درسا ً و/أو يحتاجون إلى تحسين مهاراتهم
التعليمية .يحضر الطالب هذا البرنامج
ويدعمهم معلمهم من أجل تحسين قدراتهم على
التعلم .هذا البرنامج متاح للجميع وسيساعد
الطالب على تحقيق األهداف األكاديمية
المنشودة .ينطلق هذا البرنامج في شهر أكتوبر
لمدة  4أسابيع:
من  7إلى  9أكتوبر؛
من  44إلى  41أكتوبر؛
مع خالص الشكر،
السيد  /بول بارونسكي
ناظر المدرسة الثانوية

 40أكتوبر
انتخابات مجلس الطالب

 11أكتوبر
المشي من أجل العالج

 22—23أكتوبر
أسبوع مكافحة التنمر

من نائب ناظر المدرسة :مايكل جايمز غونزاليز
يحمل كل عام دراسي جديد بداية جديدة ألولياء األمور والطالب وموظفي
المدرسة الكندية ثنائية اللغة على حد سواء .كما هو الحال دائما ً  ،فإن التواصل هو
أساس تقديم أي بداية واعدة ونهاية ناجحة ألي عملية .وتوفر فعالية "البيت
المفتوح" التي تُقام سنويا ً في المدرسة الكندية ثنائية اللغة فرصة لجميع أعضاء
مجتمع المدرسة الكندية ثنائية اللغة حتى يتمكنوا من التواصل وإجراء مناقشات
حول تقدم طالبنا .لقد رحب الموظفون سواء القدامى أو الجدد بأولياء األمور
بانضمامهم إلى برنامج يتضمن عرضا ً حول كيفية االستفادة من واستخدام برنامج
تنمية مهارات القراءة والكتابة ( .)Lit Proباإلضافة إلى ذلك ،إتاحة الفرص
ألولياء األمور من خالل هذا البرنامج للتواصل مع موظفي المدرسة الكندية ثنائية
اللغة في جميع المراحل الدراسية.
في حوالي الساعة  03:5مسا ًء بتاريخ  71سبتمبر ،تجمع أولياء األمور في صالة األلعاب الرياضية بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة
حيث تم استقبالهم رسميا ً من قِبل فريق الناظر الموقر .وبمجرد االنتهاء من التعارف والتقديم ،تم تقديم عرض قصير ألولياء
األمور والذي يشرح بالتفصيل كيفية استخدام برنامج تطوير مهارات تعلم القراءة والكتابة لدى الطالب -خاصة مهارة القراءة .كما
أوضح العرض معلومات مهمة حول كيفية قيام أولياء األمور بدعم مهارات التعلم والقراءة لدى أبنائهم بصورة مستمرة.
بعد انتهاء العرض التقديمي الذي يدور حول استخدام برنامج تطوير مهارات القراءة والكتابة ( ،)Lit Proتم حث أولياء األمور
على زيارة معلمي أبنائهم في الفصول الدراسية ومقابلة المعلمين الجدد باإلضافة إلى إلقاء نظرة على منشآتنا الجديدة والمنشآت
التي تم تجديدها وإعادة ترميمها .إن أولياء األمور سعداء بالتغييرات واإلضافات التي شهدتها مرافق ومنشآت المدرسة .بشكل
عام ،كانت اليوم فعالية البيت المفتوح في المدرسة الكندية ثنائية اللغة ناجحة ونتطلع إلى المزيد من الفرص لمقابلة أولياء األمور
والترحيب بهم.
الزي المدرسي و بطاقات المرور  3يسعدنا أن يرتدي جميع طالبنا الزي المدرسي كل يوم.
تشكل بطاقة هوية الطالب/بطاقة تعريف الطالب جزء ال يتجزأ من هذا الزي .يجب على
كل طالب ارتداء بطاقة الهوية الخاصة به حيث ُتعد وسيلة لتوضيح هوية كل طالب بسهولة
وبصورة سريعة وذلك ألسباب متعلقة بسالمة الطالب داخل المدرسة .حدد بعض طالبنا
في الصف السابع سبب أهمية وفائدة ارتداء الزي المدرسي وبطاقات الهوية3
"تساعدنا بطاقات الهوية في تكوين صداقات جديدة"
"الزي هو القاعدة المدرسية التي نتبعها ونلتزم بها"
"تساعد بطاقات الهوية المعلمين اآلخرين على التعرف على أسمائنا وتقديم المساعدة لنا"
"نحن نبدو كفريق محترف نظراً الرتدائنا الزي الرسمي الخاص بمدرستنا"
"يبدو مظهرنا جيد جداً عند ارتداء زي مدرستنا"

سمة الشخصية لهذا الشهر :المسئولية
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عادات مرتبطة بالتعلم في المنزل  :تتضمن هذه العادات توفير
مكان هادئ للمذاكرة والدراسة في المنزل حتى يتم دعم مهارات
التعلم لدى الطالب ،وتحديد مدة زمنية ال يشوبها أي إزعاج
للطالب أثناء إنجازه للواجبات المنزلية حتى يتمكن من التركيز.
وجود نظام ثابت لمكان وتوقيت
المذاكرة داخل المنزل يدعم
مهارات التعلم لدى الطالب.

برنامج تنمية وتطوير مهارات القراءة والكتابة ( Literacy
 :)Proيتم تقديم هذا البرنامج للطالب في الصف السابع
والثامن .وبصورة أدق  ،يساعد هذا البرنامج على تحسين قدرة
الطالب على فهم المادة المقروءة أو النص المقروء .باإلضافة

المعلومات الطبية  :يُرجى التأكد من أنكم قد قمتم بتحديث
وتسليم استمارات المعلومات/البيانات الطبية التي تخص
الحالة الصحية لكل طالب إلى اإلدارة .فنحن بحاجة إلى
استالم جميع االستمارات ُمح َّدثة .شكراً لكم.

أسبوع مكافحة التنمر  :سوف نطلق مرة أخرى أسبوع
مكافحة التنمر هنا في المدرسة الكندية ثنائية اللغة من 22
أكتوبر إلى  22أكتوبر .مكافحة التنمر هي شيء يجب
دعمه كل يوم .وعند النظر في رسالة مدرستنا (مهامنا
وأهدافنا) ،نجد أن أحد أهدافنا هو "دعم وتوفير بيئة
محترمة وآمنة وداعمة للطالب  ."...في المدرسة الكندية
ثنائية اللغة ،يحتاج طالبنا يوميا ً إلى الشعور بالدعم
واألمان حتى يتمكنوا من تطوير إمكاناتهم ومهارات التعلم
لديهم إلى أقصى حد ممكن.

مع خالص تحياتي،

السيد  /بول بارونسكي
ناظر المرحلة الثانوية

الفعاليات القادمة

