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Elementary Principal’s Message:
Dear CBS Parents,
We hope you enjoyed this special celebratory month with family and friends.
CBS students and teachers participated in our annual math fair and held
numerous performances for National Day festivities. Thank you to all parents
for joining us to celebrate performances of dancing and singing, delicious
sweets, student art show and the boys military march and drill event. During
the math fair the students had opportunities to manipulate numbers and
shapes to create simple patterns and problem solve.
Congratulations to our winning students who
participated in the Oral Communications
Festival speaking on topics about Kuwaiti.
The following students are Junior entry
winners: 1St Place Ibtisam 5C, 2nd Place
Jaden 4B, 3rd Place Jawan 5C.

March 3rd-6th
Healthy lunch
audits

March 6th
Science Fair

We ended this month with some healthy competition at Sports Day for all
students in games and fitness tasks designed to foster teamwork and school
spirit. Students are encouraged and expected to use effective work habits at
school. Please take some time to sit with your child to reflect on the questions
below. Use these questions to start a conversation with your child.
How many areas would your child/children and or you assess as
excellent, fair or needing improvement?
 Following routines in my classroom
 Following rules about safety and collaborative play at recess
 Using class time to ask questions, start work promptly, and complete

March 7th
Sports day

tasks
on time
 Actively listening in class with eyes on the speaker
 Controlling behavior and respecting others
 Approaching new learning with a positive attitude, and showing
 curiosity
 Caring for personal belongings and being organized with a pencil, and
communication book

Sincerely,
Ms. Cheri Barwinski
Elementary School Principal

Mr. Peter Kalis
Elementary Vice– Principal
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رسالة مديرة المدرسة االبتدائية:
السادة أولياء أمور طالب المدرسة الكندية األفاضل،
نتمنى أن تكونوا قد استمتِعوا بهذا الشهر المفعم باالحتفاالت مع العائلة واألصدقاء ،لقد شارك
طالب ومعلمو المدرسة الكندية الثانية في معرض الرياضيات السنوي وفي تنظيم العديد من
العروض في االحتفاالت بالعيد الوطني .نشكر كل ولي أمر انضم إلينا في االحتفال بعروض
الرقص والغناء والحلويات الشهية وعرض الفنون الطالبية وعرض المسيرة العسكرية والتدريبات
العسكرية لألوالد .اثناء معرض الرياضيات ،كان لدى الطالب فرص للتالعب باألرقام واألشكال
لخلق أنماط بسيطة وحل المشكالت.
تهانينا للطالب الفائزون الذين شاركوا في التواصل الشفوي .يتحدث المهرجان في مواضيع حول
الكويتيين .الطالب التاليين هم الطالب الفائزون من المرحلة االبتدائية  :في المركز األول ابتسام
من صف - 5Cفي المركز الثاني جادن من صف  - 4Bفي المركز الثالث جوان من صف .5C
لقد أنهينا هذا الشهر بمنافسة في يوم األنشطة الرياضية لجميع الطالب في األلعاب ومهام اللياقة
البدنية المصممة لتعزيز روح العمل الجماعي وروح المدرسة .يتم تشجيع الطالب ويتوقع منهم
استخدام عادات عمل فعالة في المدرسة .يرجى قضاء بعض الوقت في الجلوس مع طفلك للتأمل
في األسئلة التالية .قم باستخدام هذه األسئلة لبدء محادثة مع طفلك.
اجتة لت

كم عدد المجاالت التت تييتم في تا ط بتن بمنتا ممتتات أو متوستط أو فت
ت سين؟
 اتباع اإلجراءات الروتينية في الفصل المدرسي
 اتباع القواعد المتعلقة بالسالمة واللعب التعاوني أثناء الفرصة
 استغالل وقت الحصة لطرح األسئلة وبدء العمل بشكل فوري وإنهاء المهاا فاي
الوقت المحدد
 االستماع بإنصات ونشاط داخل الصف مع النظر إلى المتحدث.
 ضبط السلوك واحترا اآلخرين
 حب تعل ما هو جديد بأسلوب إيجابي وإظهار الفضول
 العناية بالمتعلقات الشخصية وجعلها منظمة مع قل رصاص ,دفتر التواصل.

مع أطيب الت يات،
السيدة  /شيري باروينسك
مديرة المدرسة االبتدائية

السيد  /بيتر كاليس
مدير مساعد المدرسة االبتدائية

 3مارس
موعد استحقاق القسط
الثالث من الرسوم
المدرسية

 6 – 3مارس
فحص وجبات الغذاء
الصحية

 6مارس
معرض العلوم

 7مارس
اليوم الرياضي
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March 10th 19th
Counting on
You

March 14th
Young Authors
day

How do I teach my child empathy?
Empathy is the ability to understand and experience the feelings of others, and
to respond in helpful ways. Some children seem to develop empathy more
naturally than others, but all children need to be taught this critical skill.
Children who are empathic will be better able to cope with conflict and difficult
social situations. Children who are empathic will be less likely to engage in
bullying behavior, and more likely to jump in and help a friend or peer who is
being bullied. Children who are empathic are more likely to grow into
well-adjusted adults with adaptive coping skills.
It’s never too early, or late, to start teaching empathy to your children.
Why not start today?
1. The best way to teach empathy is to model empathy.
Pick your child up when he falls, label his feelings and let him know that you’ve
felt that way too, and listen to your children. Instead of walking away from that
temper tantrum, stay calm and talk your child
through it. When children see you respond to
difficult situations with empathy, they will internalize
those behaviors and learn to do the same.
2. Kids are more likely to
develop empathy when their emotional needs
are being met at home.

March 17th–
20th
Islamic Fair

Yes, parenting can be trying at times, and kids have
emotions that shift by the hour. But they need to feel
heard and helped when things are hard. When
children have secure attachments with their parents,
they are more likely to show empathy toward others.
Give them the gift of security.
3. You teach them how to get dressed, you teach
them how to put on their shoes, and you teach them how to brush their
teeth. But have you taught them how to identify their feelings?

March 18th
Character trait
assembly
Gr 3-5

Label their feelings for them (positive and negative) so that they can connect
feelings words with emotional reactions. It’s nearly impossible to understand
how another person feels if you can’t even understand how you feel. Try a
game. Observing Feelings: Don’t just read through a book quickly or sit quietly
watching your favorite series…point out the facial and other non-verbal cues
and try to identify the feelings. You will be reading the books and taking TV
breaks anyway, why not make them a learning experience?
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كيف أعلم طفلي التعاطف؟
التعاطف هو القدرة على فهم وتجربة مشاعر اآلخرين ،واالستجابة بطرق مفيدة .يبدو أن بعض
األطفال يطورون التعاطف بشكل طبيعي أكثر من غيرهم ،لكن كل األطفال يحتاجون إلى تعلم هذه
المهارة الضرورية .سيكون األطفال الذين يتعاطفون أكثر قدرة على التعامل مع النزاعات والمواقف
االجتماعية الصعبة .فاألطفال الذين يتعاطفون سوف يكونون أقل عرضة لالنخراط في سلوك التنمر،
وأكثر عرضة للتدخل في مساعدة صديق أو زميل يتعرض للتنمر .من المحتمل أن ينمو األطفال الذين
يتعاطفون إلى مرحلة البلوغ مهيأين بشكل جيد على التعامل باستخدام مهارات التكيف.
لن يكون ابدا الوقت مبكرا أو متأخرا لكي تبدأ في تعليم التعاطف ألطفالك.
لماذا ال تبدأ اليوم ؟
 .0أفضل طريقة لتعليم التعاطف هي ان تكون قدوة في التعامل بالتعاطف.
ساعد طفلك على النهوض عندما يسقط ،وقم بالتعبير عن مشاعره واسمح له أن يعرف أنك شعرت
بهذه الطريقة ايضا ،وأنصت ألطفالك بدال من أن تبتعد عنهم وقم بالتخفيف عن حدة الغضب لديهم .ابق
هادئ في غضون ذلك وتحدث إليهم .عندما يراك أطفالك تتعامل بتعاطف مع المواقف الصعبة فإنهم
سوف يستوعبون هذه السلوكيات ويتعلموا ان يفعلوا مثلها.
 .9األطفال أكثر عرضة لتنمية التعاطف عندما يتم تلبية احتياجاتهم العاطفية في المنزل.
نعم ،االبوة واألمومة من الممكن ان تكون متعبة في بعض االحيان واألطفال لديهم عواطف تتغير كل
ساعة .لكنهم بحاجة إلى أن يشعروا أنه يتم االستماع لهم ومساعدتهم عندما تكون األمور صعبة .عندما
يكون لدى األطفال شعور باألمان مع والديهم ،فمن المرجح أن يظهروا التعاطف تجاه اآلخرين .أعطهم
هدية تشعرهم باألمان.
 .3أنت تعلمهم كيف يقوموا بارتداء مالبسهم ،وتعلمهم كيف يقوموا بارتداء أحذيتهم ،وتعلمهم كيف
يقوموا بتنظيف أسنانهم .ولكن هل علمتهم كيفية التعرف على مشاعرهم؟
قم بتحديد مشاعرهم لهم (اإليجابية والسلبية) بحيث يمكنهم ربط كلمات المشاعر مع ردود الفعل
العاطفية .من المستحيل تقريبًا فهم كيف يشعر شخص آخر إذا لم تستطع حتى فهم ما تشعر به .قم
بتجربة لعبة .قم بمراقبة المشاعر :ال تقرأ كتابًا سريعًا أو أنك تجلس بهدوء وأنت تشاهد مسلسلك
المفضل .قم باإلشارة باستخدام تعابير الوجه وغيرها من اإلشارات غير اللفظية وحاول التعرف على
المشاعر .سوف تكون منخرط في قراءة الكتب وتأخذ استراحات بمشاهدة التلفزيون على أي حال،
لماذا ال تجعلهم خبرة للتعلم؟

 11 - 11مارس
بدء برنامج التيوية بعد
الدوام الدراس

 11مارس
يوم المؤل ين الصغار

 21 – 11مارس
المعرض اإلسالم

 11مارس
اجتماع ميتة الشخصية
الص وف 5 - 3
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March 18th
Grade 3 & 5
Parent
engagement
event

March 20th
Character trait
assembly
JK –2

March 21st
Mother’s day
Celebration

1. Kids who have
responsibilities tend to be more
empathic and caring.
Give your child a specific job, allow
your child to care for a small pet,
and get involved in family
community service
projects. When children are taught
to be responsible, they learn to
think about others.
5. It’s tempting to solve every problem for our little ones. We usually have
a solution, after all. But if we solve every problem, we rob them of the
opportunity to learn a critical life skill.
Teach your children to
Stop-Think-Act.
Stop: Assess the situation and
determine the problem.
Think: Consider possible
solutions. Will sharing a toy make
my friend feel better?
Act: Choose the best option and
put it into action. When children
know how to problem solve, they
are more likely to jump in and help
a friend or sibling.
Opportunities to teach empathy are everywhere. Don’t let another one slip
away!

March 22nd–
30th
Spring Break
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 .4األطفال الذين لديهم مسؤوليات يميلون إلى أن
يكونوا أكثر تعاطفًا واهتماما.
امنح طفلك مهمة محددة ،واسمح له بأن يقوم بتربية
حيوان أليف صغير ،واالنخراط في مهام لخدمة
العائلة .عندما يتم تعليم األطفال على ان يكونوا
مسؤولين ،فإنهم يتعلمون التفكير في اآلخرين.

 .5من المغري حل كل مشكلة ألطفالنا الصغار.
عادةً ما يكون لدينا حل ،ولكننا إذا قمنا بإيجاد الحل كل مشكلة ،فنحن نحرمهم من فرصة تعلم
مهارة ضرورية للحياة.

 81مارس
فعالية مشاركة أولياء
أمور طالب الصفوف
الثالث والخامس

 02مارس
اجتماع ميزة
الشخصية
الصفوف أولى روضة
– الصف الثاني

علّم أطفالك على :التوقف – التفكير  -التصرف
التوقف :تقييم المواقف وتحديد المشكلة
التفكير :النظر في الحلول الممكنة .هل إذا قمت
بمشاركة لعبتي مع صديقي سوف يجعله هذا يشعر
بتحسن؟
التصرف :قم باختيار الخيار األفضل ووضعه
موضع التنفيذ .عندما يعرف األطفال كيفية حل
مشكلة ما هذا سوف يجعلهم يبادرون في مساعدة
صديق أو شقيق.
فرص تعليم التعاطف في كل مكان .ال تضيع أي
فرصة منها.

عيد أم سعيد

 08مارس
االحتفال بعيد األم

 32 – 00مارس
عطلة الربيع

