This Month at CBS

Upcoming
Events

Bringing Talent to Life

October-2018

Teachers Day
Celebration
On
Oct 4th

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.

Comic
Workshop
On
Oct 17th

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.

Walk for Cure
&
Pink Day
On

Oct 18th

CBS
Mission
Statement

At CBS we promote a
respectful, safe and
supportive environment,
encouraging high
expectations and
academic success.

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
Bringing Talent to Life

أكتوبر 8171

الفعاليات القادمة

 4أكتوبر
االحتفال بيوم المعلم

رسالة ناظرة المدرسة االبتدائية:
السادة األفاضل أولياء األمور،
لقد حظينا ببداية رائعة لهذا العام في المدرسة!
يرجى التأكد من قيامكم بشراء الكتب المطلوبة البنك/ابنتك وكذلك الزي المدرسي .ال نرغب في
جعل ابنك/ابنتك تتخلف عن الدراسة بسبب أنهم لم يحصلوا على الكتب المطلوبة لمتابعة دروسهم.
يرجى إرسال طفلك إلى المدرسة ومعه سترة حيث أن درجة الحرارة في فصولنا المدرسية قياسية
والتي قد تكون باردة لبعض الطالب.
كبيرا وكان من الرائع مقابلة والتحدث مع العديد
لقد حققت فعالية اليوم المفتوح بالمدرسة نجا ًحا
ً
من أولياء أمور طالبنا .إن المدرسة الكندية ثنائية اللغة لمحظوظة لوجود مجتمع أولياء أمور يتسم
بالود والتعاون .إننا نحن نقدر دعمكم لجهودنا لتوفير الفرص التعليمية البنك/ابنتك بحيث يمكنهم
تحقيق كامل إمكاناتهم .إن عالقة العمل التعاونية بين أولياء األمور وأعضاء هيئة التدريس
واإلداريين تزيد و تعزز الخبرات والتعليم لدى جميع األطفال في المدرسة الكندية ثنائية اللغة.
تلتزم المدرسة الكندية ثنائية اللغة بتوفير بيئة آمنة وترحيبية حيث يعامل جميع أفراد المجتمع
بعضهم بعضا بعزة واحترام متبادل .يرجى عدم التردد في طلب تحديد موعد لالجتماع معي
للتواصل حول المخاوف واألسئلة أو إذا كنت ترغب في تقديم نفسك لبدء التواصل.

رسالة المدرسة
الكندية ثنائية اللغة

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

 71أكتوبر
ورشة عمل هزلية

 71أكتوبر
المشي من أجل العالج
&
اليوم الوردي
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Character Trait
assembly

Responsibility
On
Oct 29th
(Gr 3-5)
&
Oct 31st
(JK– Gr 2)

It is a pleasure to greet parents and students at
the entrance gate each morning 7:10 am to
7:30 am. The students get a great start to the
day when they arrive on time before 7:30 am.
Students walk to their classes independently
and start their day in the classroom with no
disruptions to the class. 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’.
'Counting On You' will continue this year starting
the second week of October. 'Counting
On You' letters will go home the first
week of October.
MAP Testing for students took place in
the school last month along with many in
class tasks focused on literacy, math
and science.

JK/SK
Parent
engagement
event
On
Oct 29th

Students were engaged in a
fulfilled assembly celebration of our
character trait ‘respect’ and they cheered
on an experiment presentation by our
Vice Principal, Mr. Peter.
Congratulations to the character trait
award winners.
Please encourage your child
to join the comic workshop on
October 17th and we are
preparing for the
Author's Presentation in
celebration of reading month
on October 31st and
November 1st.
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إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بأولياء األمور والطالب
عند بوابة المدخل كل صباح من  01:7صباحا ً حتى 01:7
صباحاً .تكون بداية رائعة لليوم المدرسي عندما يصل
الطالب في الوقت المحدد قبل الساعة  01:7صباحاً .يتوجه
الطالب إلى فصولهم بشكل مستقل ويبدؤون يومهم في
الفصول بدون التعرض ألي نوع من اإلزعاج .إذا كان
أولياء األمور بحاجة إلى توصيل أبنائهم في وقت مبكر،
فليس هناك مشكلة حيث أننا نقدم برنامج ما قبل المدرسة /
قبل بداية اليوم الدراسي والذي يبدأ من الساعة 51:6
صباحاً .يُرجى االتصال بقسم العالقات العامة بالمدرسة
لتسجيل أبنائكم في "برنامج اليوم المدرسي الممتد .

الفعاليات القادمة

 92أكتوبر
اجتماع سمة الشخصية
المسئولية
الصفوف ()5 – 3
&
 31أكتوبر
اجتماع سمة الشخصية
المسئولية
الصفوف (أولى روضة
– الصف الثاني)

سيستمر برنامج " "Counting On Youهذا
العام ،ومن المقرر أن يبدأ اعتبارا ً من األسبوع
الثاني من شهر أكتوبر .سيتم إرسال رسائل إخبارية
بخصوص هذا البرنامج اعتبارا ً من األسبوع األول
من شهر أكتوبر.
خضع الطالب الختبار (قياس التقدم األكاديمي) في
المدرسة الشهر الماضي ،كما أُسند إليهم العديد من
المهام الصفية التي تركز على تطوير مهارات
القراءة والكتابة والتمكن من مادتي الرياضيات
والعلوم.

شارك الطالب في احتفال جماعي ناجح والذي
ركز على سمة "االحترام" التي هي إحدى سمات
مدرستنا ،وقد هلّل الطالب أثناء قيام نائب ناظر
المدرسة (السيد  /بيتر) بتقديم عرض تجريبي.
تهانينا للفائزين بجوائز سمة الشخصية المميزة.
يُرجى تشجيع أبنائكم على االنضمام إلى ورشة
العمل التي تدور حول القصص المصورة والتي
ستُقام في  :0أكتوبر ،ونحن نستعد لتقديم "عرض
المؤلف" احتفاالً بشهر القراءة ،على أن يتم
العرض في  ::أكتوبر و  :نوفمبر.

 92أكتوبر
فعالية مشاركة اولياء
أمور طالب الصفين
أولى روضة وثانية
روضة

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

Gr 5/6
Parent
engagement
event
On
Oct 31st

Authors
Abroad
On
Oct 31stNov 1st

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.

9. 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?
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

Mr. Peter Kalis
Elementary Vice– Principal

األسئلة شائعة التكرار – المدرسة الكندية ثنائية اللغة:
يرجى االطالع على أجوبة االستفسارات التي تلقيناها خالل اجتماع البيت المفتوح:
 .3من أين يمكنني الحصول على معلومات بخصوص سياسة وإجراءات
المدرسة؟
يتضمن دليل الطالب على سياسة وإجراءات المدرسة والذي هو متاح على
موقع المدرسة.
يرجى مسح رمز االستجابة السريعة للحصول على المعلومات بشكل مفصل.

 .3ما هي بوابة ولي األمر اإللكترونية في المدرسة الكندية ثنائية اللغة؟

إن المدرسة الكندية ثنائية اللغة لديها نظام معلومات طالبي يوجد به بوابة
إلكترونية خاصة بأولياء األمور والتي يمكنهم الدخول عليها الستعرض
الجدول الزمني الخاص بالطالب وحضوره ودرجات التقييم واإلعالنات من
قبل المعلم.
يرجى مسح رمز االستجابة السريعة للحصول على المعلومات التفصيلية.

 .3ما هي مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة؟
الموقع اإللكترونيhttps://www.cbskuwait.com :
الفيس بوكhttps://www.facebook.com/cbskuwait/ :
انستجرامhttps://www.instagram.com/cbskuwait/ :
تويترhttps://www.twitter.com/cbskuwait/ :

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة للدخول على مواقع التواصل االجتماعي.

مع خالص الشكر،
األستاذة  /شيري بارونسكي
مديرة المرحلة االبتدائية

االستاذ  /بيتر كاليس
وكيل المرحلة االبتدائية

 31أكتوبر
فعالية مشاركة اولياء
أمور طالب الصفين
الخامس والسادس

 31أكتوبر
إلي
 1نوفمبر
المؤلفين بالخارج

