
Upcoming
Events

Laurentian University
Visit

November 7
1:00 pm - 2:00 pm
Grade 12 Portable

Progress Reports Go
Home

November 9

Parent Conference
November 10

This Month at CBS
Bringing Talent to Life

VOL 3 – November 2016
Secondary School

Sincerely,
Mr. Dayne Honsberger

Secondary School Principal

Dear Parents,

This has been a very busy month at the
Canadian Bilingual School. This past week was
designated as Anti-Bullying Week at our school.
The idea is to raise awareness of the different
forms that bullying takes and offer ways of
dealing with them. We had assemblies for three
speakers talking to students on the topics of
physical, verbal and cyber-bullying. It was
stressed to the students that this week’s lessons
should be applied all year long.

This month we held the annual Walk for the Cure
event. All students completed a one lap walk
around the school and held related activities in
their classrooms.

The first steps toward College and University
applications have begun. Through the month I
have attended two American and one Canadian
College/University fairs along with several
interested senior students. We have also
entertained college representatives from two
other universities. Grade 12 students have been
challenged with creating their initial list of
preferred schools they want to consider for next
year and researching the important details about
them. It is important that they be aware of the
different requirements schools may have for
admission. Final grades, GPA scores,
SAT/TOEFL/IELTS, personal letters and letters of
recommendation are all important and are
different for each school. Practicing for and
registering for the SAT/TOEFL/IELTS test dates
are very important. Finally being aware and
meeting the deadlines set by schools are very important.



الفعالیات القادمة

زیارة جامعة لورنشیان 
ظھراً 2:00-ظھراً 1:00

12صف 
نوفمبر7

توزیع التقاریر عن تقدم 
الطالب

نوفمبر9

اجتماع أولیاء األمور
نوفمبر10

CBS ھذا الشھر في
إدخال الموھبة في الحیاة

2016نوفمبر -3العدد 
المرحلة الثانویة

مع خالص تحیاتي،
دین ھونسبرغر/ السید 

ناظر المرحلة الثانویة

أعزائي أولیاء األمور، 

لقد كان ھذا الشھر مليء باألحداث في المدرسة الكندیة ثنائیة 
كان األسبوع الماضي ھو أسبوع مكافحة التنمر .  اللغة

بالمدرسة وكان الھدف من ذلك ھو زیادة الوعي بأشكال التنمر 
. المختلفة باإلضافة إلى عرض طرق للتعامل مع ذلك األمر

وقد قمنا بعقد جلسات بقیادة ثالثة متحدثین للتحاور مع طالب 
وقد تم التشدید على .  عن التنمر الجسدي واللفظي واإللكتروني

الطالب على ضرورة تطبیق الدروس المستفادة من أسبوع 
.التنمر ھذا طوال العام

وقد تم عقد فعالیة المشي من أجل العالج خالل ھذا الشھر 
حیث قام جمیع الطالب بعمل جولة مشي حول المدرسة 
باإلضافة إلى ممارسة األنشطة ذات صلة بالمشي داخل 

. الصفوف المدرسیة

وھا قد بدأت الخطوات األولى نحو طلبات اإللتحاق بالكلیة 
والجامعة حیث قمت خالل ھذا الشھر بحضور معرضین 

الجامعة الكندیة مع العدید /الجامعة األمریكیة ومعرض للكلیة
كما قمنا باستضافة ممثلین .  من طالب السنة النھائیة بالمدرسة

بعمل تحدي من 12وقد قام طالب الصف .  لجامعتین أخرتین
خالل عمل قائمة أولیة باسماء الكلیات التي یفضلوا اإللتحاق 
بھا العام القادم وقاموا أیضا بالبحث عن بیانات ومعلومات 

فمن الھام والضروري أن یكون الطالب على درایة .  عنھا
حیث تعد .  وعلى علم بمتطلبات وشروط االلتحاق بھذه الكلیات

SATالتقدیرات النھائیة ونتائج التقدیر العام التراكمي ونتائج  
والخطابات الشخصیة وخطابات ELTSو TOEFLو 

إن .  التوصیة ضروریة وھامة وتختلف من كلیة ألخرى
والتسجیل ELTSو TOEFLو SATممارسة اختبارات 

وفي النھایة، من الھام أن تكون .  فیھا یعد أمرا ھاما وضروریا
على درایة وأن تفي بالمتطلبات وأن تلبي المواعید النھائیة 

. المحددة من قبل الكلیات
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