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Authors'
Abroad
On
Nov 1st

Progress
reports goes
home
On
Nov 5th

Book Fair
From
Nov 6th
to
Nov 8th

International
Day
On
Nov 8th

Elementary Principal’s Message:
This month at CBS was very busy with
anti-bullying presentations, comic workshops, school trips and classroom
academics. CBS strongly encourages
parental involvement through meeting with
teachers to discuss how we can
collaboratively assist in the on-going learning
and practice of reading and writing English.
Please plan to attend the upcoming parentteacher conference meetings at the school on
Tuesday, November 6th and Thursday,
November 8th. Thank you to you, our
parents, for working together with us to make
CBS the best for our students; our children.
When visiting, notice the
displayed posters encouraging an
anti- bullying environment for CBS.
This week we focused on
community member talks and
teaching in classrooms with
messages to help students be a
good friend, be responsible for
actions that help rather than hurt
and generally be a leader of
respect for self and others. “What
goes around, comes around.
”At CBS, we strive to spread
kindness and be helpful to
others. If you speak good words
and do good deeds…goodness will
come back to you.
I would like to remind
parents about a few
resources our school
provides to help you
work at home with
your child to further
develop their reading
skills. Good reading
results transfers to
good learning. We
learn to read through
practice.

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
Bringing Talent to Life

الفعاليات القادمة

نوفمبر—8102

 1نوفمبر
رسالة ناظرة المدرسة االبتدائية
كان هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة مشغوالً للغاية
عروض مكافحة التنمر وورش العمل الهزلية والرحالت
المدرسية والفصول الدراسية ا .المدرسة الكندية ثنائية اللغة تشجع
بقوة مشاركة الوالدين من خالل االجتماع مع المعلمين لمناقشة
كيف يمكننا المشاركة والتعاون في التعلم المستمر وممارسة
القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية .يرجى التخطيط لحضور
اجتماعات أولياء األمور والمعلمين في المدرسة يومي الثالثاء 6
نوفمبر والخميس  8نوفمبر .شكرا لكم للعمل معنا لجعل المدرسة
الكندية األفضل لطالبنا ؛ أبنائنا.

عند زيارتك ،الحظت
عرض الملصقات التي تشجع بيئة مكافحة التنمر
في المدرسة الكندية ثنائية اللغة ،ركزنا هذا
األسبوع على محادثات أعضاء المجتمع والتدريس
في الفصول الدراسية و توصيل رسائل لمساعدة
الطالب على أن يكونوا أصدقاء جيدين ،وأن
يكونوا مسؤولين عن األعمال التي تساعد بدالً من
أن تؤذي ،وأن يكون بوجه عام رائد الحترام الذات
واآلخرين" .ما حدث حولنا يأتينا.
في المدرسة الكندية ثنائية اللغة إذا كنت تتحدث
بكلمات جيدة وتفعل الخير  ...فالخير سيعود إليك.

يوم المؤلفون في
الخارج

 5نوفمبر
ارسال تقارير التقدم
إلي المنازل

 8 —6نوفمبر
معرض الكتاب

 8نوفمبر
اليوم العالمى

أود أن أذكر الوالدين حول بعض
الموارد التي توفرها مدرستنا لمساعدتك
على العمل في المنزل مع طفلك
لمواصلة تطوير مهارات القراءة لديه.
نتائج القراءة الجيدة تنقل إلي التعلم
الجيد .نتعلم القراءة من خالل الممارسة
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Role Model
Day
On
Nov 15th

Two main resources we provide to your child are:

•
•
•
•
•
•

Photo Day
On
Nov 20th &
21st
•
•
•
•

Assembly
Self-regulation
on
Nov 26th
( G3-G5)
& 28th
(KG-G2)

Grade 3-6 reading practice on line - literacy
literacy pro accurately accesses students’ reading comprehension
Students use a password and ID so that they can access from school and
home
Parent support for your child is requested at home
Please sit with your child and listen him read and comprehend.
Please contact your classroom teacher to help you with literacy pro access
and how to use it at home.

JK – Grade 2 students can practice reading anytime, anywhere– at home,
on the go and even during summer!
Students use a password and ID
Teachers make assignments and track student progress with online assessments and student recordings.
Viewing reports is simple, for individuals, classrooms and schools.

Other ways you can ensure your child is prepared for school:
 Complete homework.
 Planning healthy diet
 Putting them early to bed
 Encourage them to read daily

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
Bringing Talent to Life

الفعاليات القادمة

نوفمبر—8102

 15نوفمبر
هناك مصدران رئيسيان نقدمهما لطفلك:

•

الصف  6-3ممارسة القراءة على اإلنترنت  -مهارات القراءة والكتابة
برنامج تطوير مهارات القراءة والكتابة يجعل الطالب يقرأ ويفهم ما يقوم بقراءته
يستخدم الطالب كلمة مرور واسم مستخدم حتى يتمكنوا من الدخول من المدرسة ومن المنزل
مطلوب دعم الوالدين لطفلك في المنزل
يرجى الجلوس مع طفلك واالستماع له وهو يقرأ ومساعدته على الفهم.
يرجى االتصال بمعلم الصف لمساعدتك في الوصول إلى برنامج تطوير مهارات القراءة والكتابة وكيفية
استخدامه في المنزل.

•

يمكن لطالب الصفوف من أولي روضة إلي الصف الثاني ممارسة القراءة في أي وقت  ،وفي أي مكان  -في
المنزل  ،أثناء التنقل وحتى خالل فصل الصيف!
يستخدم الطالب كلمة مرور واسم مستخدم
يقوم المدرسون بتحديد المهام وتتبع تقدم الطالب من خالل التقييمات عبر اإلنترنت والتسجيالت الطالبية.
عرض التقارير بسيط ،لألفراد والفصول الدراسية والمدارس.

•
•
•
•
•

يوم الشخصية
النموذجية التي يحتذى
به

 02نوفمبر
و  01نوفمبر
يوم التصوير

•
•
•

طرق أخرى يمكنك التأكد من إعداد طفلك إلي المدرسة:
 انهاء الواجبات المدرسية
 الغذاء الصحي
 النوم المبكر
 شجعهم على القراءة يومي

 06نوفمبر
تجمع الصفات
السلوكية ( :الصفوف
 - )5 - 3التنظيم
الذاتي
 08نوفمبر
تجمع الصفات
السلوكية ( :أولى
روضة  -الصف ) 0
 -التنظيم الذاتي

