This Month at CBS

Upcoming
Events

Bringing Talent to Life

February-2019

Elementary Principal’s Message:
Greetings CBS Parents!!

100 days of KG
Celebration
On
Feb 4th

Congratulations to all our students for their hard work leading up to the Term 1
Report Card. It was a pleasure to see the students excited to receive their
evaluations. Our students worked
hard every day during Q1 and Q2 in
the class practicing English
language skills, math, social studies
and science. When student work in
focused ways at school and take time
to study at home, information and
skills are consolidated to improve
results. Well done CBS students!
Now, please schedule time for
reading at home every evening.
This is a wonderful time for parents or
older siblings to share closeness and conversation with a child in
elementary school.

Friendship day
Orange day on
Feb 14th

Students will have library books in their backpacks and leveled readers in the
‘reading folders’ from school. Use
these reading resources and the
on-line reading programs RazKids
and LitPro.Reading needs to be a
pleasurable part of our lives. The
benefits of reading are more likely to
be felt when reading takes place
through free choice.
At CBS, we are promoting ‘reading
for pleasure’ activities to
emphasis reading in more enjoyable
ways. Reading is not just something that children should do in school; it needs
to be an everyday part of our lives,
something we choose to do at all ages.
For this month I would like to share with you some basic strategies for building
up your child’s behavior in a positive manner.

Sincerely,
Ms. Cheri Barwinski
Elementary School Principal

Mr. Peter Kalis
Elementary Vice– Principal

This Month at CBS

Upcoming
Events

Bringing Talent to Life

February-2019

Character trait
assembly–
Collaboration
On
Feb 18th
Grade 3-5
&
Feb 27th
Grade JK-Gr 2

National day
celebrations
&
Oral
communication
festival
On
Feb 21st

4 Behavior Management Strategies for Parents
1. Positive Reinforcement
Positive reinforcement is more than just throwing around rewards.
The scientific definition of positive
reinforcement includes two important
pieces: it’s immediate and it increases
the behavior in the future.
How do you use this as parents? Be
more intentional. Make sure what you
are doing increases the desired
behavior in the future. The first part of
the definition: positive reinforcement
needs to immediately follow the
behavior. Waiting for a reward time at
the end of the day may be too
long- it won’t be effective.
Praising your child for what they did
yesterday? Not likely to work so well. As soon as possible, give your child
praise or a reward of some sort. That helps to strengthen the connection
between the reinforcer and the behavior. Your child needs to understand
exactly what behavior earned that
reward. The sooner, the better.
The second part of the definition: the
behavior has to occur more often in
the future. If it doesn’t happen more,
then you didn’t use positive
reinforcement correctly. Pay attention
to whether or not your child engages in
that desired behavior again and more
often. If yes- keep using that
reinforcer! If not, maybe it’s time to
tweak things.

Sincerely,
Ms. Cheri Barwinski
Elementary School Principal

Mr. Peter Kalis
Elementary Vice– Principal
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National and
Liberation Day
holidays
Feb 24th -26th

Tech fair
On
Feb 27th
& 28th

2. Pairing with something reinforcing
You can actually transfer the reinforcing qualities
to something the child didn’t really like to begin
with. We call this strategy pairing.
For example, when my daughter was an
infant, she hated getting her fingernails trimmed.
She loved being outdoors. I trimmed her
fingernails while she sat in her swing on our back
porch. Over time, the fingernail trimming wasn’t a
big deal anymore. I paired something she didn’t
like (nail trimming) with something I knew she
liked a lot (swinging outside) and after doing this
for a while, the nail trimming was no longer an
issue. I could trim her nails anytime, anywhere
without a fuss. Do this intentionally. Pair the fun thing with the un-fun thing
every single time at first. Then you can gradually fade it out and hopefully
whatever the issue was is diminished.

3. Behavior Specific Praise
When you give your child verbal praise, make sure they know exactly what they
are receiving the praise for! What did they do that was a good job? Do they
know? When you praise your child, you want to see a specific behavior
increase in the future. But does your child know what behavior? Do they just
have to guess? Instead of always saying the same
old “Good job” how about “Good job sharing toys”. Or
“I like the way you used your fork correctly” or “Thank
you for following directions”. Adding that one little
phrase can make a HUGE difference! Way to wait
your turn! Awesome job putting your shoes on by
yourself! I like how you got into the car the first time I
asked.
Thank you for putting your dishes in the sink.
Get in the habit of telling your child exactly what they
did well, and then enjoy seeing more of that behavior
in the future!

Sincerely,
Ms. Cheri Barwinski
Elementary School Principal

Mr. Peter Kalis
Elementary Vice– Principal
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4. Offering choices
Do you find yourself spending a lot of time telling your children what NOT to
do? Do they even know what they CAN do in each situation? Do they
remember? Offering choices is an easy way to prevent problem behavior.
Instead of constantly saying no,
stop, please stop, please please
please stop, and STOP NOW, how
about telling them what to do
instead?
Give choices between appropriate
responses or activities. What CAN
they do to stay out of trouble and
maybe actually even earn some
positive reinforcement?
There is no hitting. You can walk
away or ask nicely for a turn.
You have to ride in the grocery
cart. You can play with this toy or eat this snack I brought for you. Yelling at
your brother is not a choice. You can speak nicely to him or go have some time
away from him.
Give choices of things that are acceptable at that exact time. That way your
child can. Give choices of things that are acceptable at that exact time. That
way your child can choose for him/herself what response and over time may
learn to choose one of these things without you even prompting them!

Canadian Bilingual School wishes CBS families a
Very Happy National and Liberation Day
Tech fair
On
Feb 27th
& 28th

Sincerely,
Ms. Cheri Barwinski
Elementary School Principal

Mr. Peter Kalis
Elementary Vice– Principal
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رسالة ناظرة المدرسة االبتدائية:
تحياتي إلي أولياء أمور طالب المدرسة الكندية ثنائية اللغة!!
تهانينا لجميع طالبنا على عملهم الشاق و الواضح في شهادات درجاتهم عن الفصل الدراسي األول.
وإنه لمن دواعي السرور أن نرى الطالب متحمسون لتلقي التقييمات الخاصة بهم .لقد عمل طالبنا
بجد واجتهاد خالل الربع الدراسي األول والربع
الدراسي الثاني في الفصل المدرسي والتدريب علي
مهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات والدراسات
االجتماعيات و العلوم .عندما يعمل الطالب في
المدرسة بطرق تتسم بالتركيز ويستغرق وقتا
للدراسة في المنزل ،يتم تعزيز المعلومات والمهارات
لتحسين النتائج .إنه لعمل رائع من طالب المدرسة
الكندية ثنائية اللغة! واآلن يرجى تحديد جدول لوقت
القراءة في المنزل كل مساء.
هذا هو الوقت الرائع للوالدين أو لألخوة الكبار لتبادل الحوار والنقاش مع طفل في المرحلة
االبتدائية.
سوف يحصل الطالب على كتب مكتبية في حقائبهم من المدرسة وكذلك يتوافر في مجلدات القراءة
مؤشرات تحديد مستويات الكتب التي تساعد الطفل على قراءة ما يناسب قدراته .عليكم باستخدام
موارد القراءة وبرامج القراءة عبر االنترنت وهي  RazKidsو  .LitProيجب أن تكون القراءة
شيئا ممتعًا في حياتنا .كما أننا على األرجح نشعر بفوائد القراءة عندما نقرأ كتب نقوم باختيارنا بكل
حرية.
نعمل في المدرسة الكندية ثنائية اللغة على تعزيز
والحث على القيام بانشطة "القراءة من أجل
المتعة" للتأكيد والتركيز على القراءة بطرق أكثر
متعة .القراءة ليست مجرد شيء يجب أن يفعله
األطفال في المدرسة؛ بل يجب أن تكون القراءة
جز ًءا من حياتنا اليومية وهو أمر يمكننا القيام به
في جميع األعمار.
أود أن أشارككم هذا الشهر بعض اإلستراتيجيات األساسية لبناء سلوك طفلك بطريقة إيجابية.

احتفالية  100يوم
لطالب مرحلة
الروضة
بتاريخ  4فبراير

يوم الصداقة
اليوم البرتقالي
بتاريخ  14فبراير
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أربعة ( )4استراتيجيات ألولياء األمور يمكنهم من خاللها إدارة السلوك
 -1 .1التعزيز اإليجابي
يعد التعزيز اإليجابي أكثر من مجرد إغداق المكافآت
هنا وهناك .ولكن يشمل التعريف العلمي للتعزيز
اإليجابي نقطتين هامتين :يجب أن يكون التعزيز
اإليجابي فوريًا باإلضافة إلى أنه ينمي السلوك في
المستقبل.
كيف يمكن ألولياء األمور تطبيق ذلك؟ عليك أن تكون
أكثر تصمي ًما .وتأكد أن كل ما تفعله ينمي من السلوك
المرغوب في المستقبل .أما فيما يتعلق بالجزء األول
من التعريف :يجب أن يتبع التعزيز اإليجابي بالسلوك
ً
على الفور .وقد يكون اإلنتظار حتى وقت المكافآة في نهاية اليوم وقتًا طويال – ولن يجدي ذلك
نفعًا.
هل تمدح طفلك على فع ٍل جميل قام به باألمس؟ على األرجح لن يثمر ذلك على نح ٍو جيد .ففي
أقرب وق ٍ
عا من المكافآة .حيث أن ذلك يقوي من
ت ممكن ،عليك أن تثني على طفلك أو تمنحه نو ً
العالقة بين الداعم والسلوك .ويحتاج طفلك إلى معرفة أي سلوك تحديدًا قد منحه تلك المكافآة.
كلما كان أقرب ،كان ذلك أفضل.
أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من التعريف :يجب أن
كثيرا في المستقبل .حيث أنه إذا لم
يتكرر السلوك ً
كثيرا ،فهذا يعني أنك ال تستخدم التعزيز
يتكرر السلوك ً
اإليجابي بشكل صحيح .وعليك اإلهتمام بما إذا كان
طفلك يشارك في ذلك السلوك المرغوب مرة أخرى
وفي أغلب األحيان أم ال .إذا كانت اإلجابة نعم – فعليك
االستمرار في استخدام ذلك الداعم! وإذا كانت اإلجابة
ال ،فربما حان الوقت لتعديل األمور وتطويعها.

اجتماع سمة الشخصية
– التعاون
بتاريخ  18فبراير
الصفوف 5 – 3
و  27فبراير للصفوف
أولى روضة – الصف
الثاني

احتفاالت اليوم الوطني
& مهرجان التواصل
الشفهي
بتاريخ  21فبراير
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 -2اإلقتران بالشيء الذي يعزز الدعم
في الحقيقة يمكنك نقل الخصائص الداعمة إلى شيء لم يحب الطفل البدء بفعله به .ونطلق على تلك
االستراتيجية اإلقتران.
وعلى سبيل المثال ،عندما كانت ابنتي طفلة صغيرة ،كانت تكره
تقليم أظافرها .كانت تحب اللعب في الخارج ،لذلك كنت أقلم لها
أظافرها بينما كانت تجلس على أرجوحتها في الشرفة الخلفية
لمنزلنا .وبمرور الوقت ،لم يعد تقليم األظافر مشكلةً كبيرة بعد
ذلك .لقد أقرنت شيئًا لم تحبه (تقليم األظافر) بشيء آخر أعلم أنها
كثيرا (التأرجح في الخارج) ،وبعد اإلستمرار في القيام بذلك
تحبه ً
لفترة ،لم يعد تقليم األظافر مشكلة بعد ذلك .يمكنني تقليم أظافرها
في أي وقت وأي مكان بدون شجار أو ضجيج .تعمد القيام بذلك،
وأقرن الشيء الممتع بالشيء المكروه طوال الوقت في البداية.
ومن ثم يمكنك التراجع عنه تدريجيًا وأتمنى أن يتالشى األمر مهما
كانت المشكلة.

عطلة اليوم الوطني
وعيد التحرير
 26 – 24فبراير

 -3الثناء المحدد للسلوك
عندما تثني على أطفلك شفهيًا ،تأكد أنه يعرف جيدًا على ماذا يتلقون هذا الثناء! ما الفعل الذي قام به
ويعتبر ً
عمال جيدًا؟هل يعرف ذلك؟ عندما تثني على طفلك ،فإنك تريد أن ترى تنمية سلوكٍ محدد في
المستقبل .ولكن هل يدرك طفلك ما هو ذلك السلوك؟ هل عليه مجرد
التخمين؟ ً
فبدال من الثناء عليه دائ ًما بنفس الكلمات القديمة مثل "عم ٌل
جيد" ،ماذا عن "مشاركة األلعاب عم ٌل جيد" أو "أحببت الطريقة
"شكرا لك على
الصحيحة التي تناولت بها الشوكة الخاصة بك" أو
ً
اتباع التعليمات" .حيث أن إضافة تلك العبارة القصيرة يمكن أن
ً
هائال! جيد أنك تنتظر حتى يحين دورك! ارتديت
يحدث إختالفًا
حذائك بمفردك ،هذا عم ٌل رائع! لقد أحببت ركوبك السيارة فور
طلبي ذلك منك.
شكرا لك على وضع األطباق في الحوض .تعود على إخبار طفلك
ً
تحديدًا ما الفعل الجيد الذي قام به ،ثم تمتع بمشاهدة تكرار ذلك
السلوك في المستقبل!

معرض التكنولوجيا
 28 & 27فبراير
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طويال في إخبار أطفالك عما يجب أال يفعلوه؟ هل يعرفون ماذا
هل تجد نفسك تقضي وقتًا
يمكنهم أن يفعلوا في كل موقف؟ هل يتذكرون ذلك؟ يعد عرض الخيارات طريقة سهلة لمنع
السلوك السلبيً .
فبدال من رفضك الدائم أو
قولك توقف أو من فضلك توقف أو من
فضلك من فضلك من فضلك توقف أو
تصرخ ً
قائال توقف اآلن ،ماذا عن إخبارهم
ما يجب عليهم فعله ً
بدال من ذلك؟
اطرح عليهم أن يختاروا بين االستجابات
أو األنشطة المالئمة .ماذا يمكنهم فعله حتى
يبقون بعيدًا عن المشكالت وربما يمكنهم
حقًا أن ينالوا بعض التعزيز اإليجابي؟

احتفاالت اليوم الوطني
& مهرجان التواصل
الشفهي
بتاريخ  21فبراير

عطلة اليوم الوطني
وعيد التحرير
 26 – 24فبراير

دورا لك بأدب .عليك بركوب عربة البقالة.
ال يمكنك القيام بالضرب .يمكنك اإلبتعاد أو طلب ً
يمكنك اللعب بتلك األلعاب أو تناول تلك الوجبة السريعة التي أحضرتها إليك .الصراخ في وجه
خيارا متا ًحا .يمكنك أن تتحدث معه بلطف أو تذهب لقضاء بعض الوقت بعيدًا عنه.
أخيك ليس
ً
يمكنك أن تعطي خيارات لألمور المقبولة في ذلك الوقت .وبهذه الطريقة يمكن لطفلك أن يختار
بنفسه/بنفسها االستجابة المناسبة وبمرور الوقت قد يتعلم كيف يختار أحد األشياء دون أن تقوم
أنت بتلقينه تلك األشياء بنفسك!

تهنئ المدرسة الكندية ثنائة اللغة جميع عائالت المجتمع المدرسي
بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير

معرض التكنولوجيا
 28 & 27فبراير

