
 

 

 

Upcoming 

Events 

 

 

 

 

Islamic New Year 

(Holiday) 

October 2 

 

 

 

HS Student Council 

Elections 

October  6 

 

 

 

Walk for Cure 

October 13 

 

 

 

Career Fair 

October 20 

 

 

 

Anti-Bullying Week 

October 23 - 27 
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Secondary School 
 

 

Sincerely, 

           Mr. Dayne Honsberger  

Secondary School Principal 

 

Dear Parents, 
 

Welcome to the second month of school at the Canadian Bilingual School. I 

sincerely hope that you had a joyful Eid Al Adha with family and friends. 

September has been a very short but busy month. We welcomed some   

students back September 4th and then have welcomed even more students 

back September 18th. Since then we have given our students an orientation 

to the school routines and our expectations of them for this school year. We 

have completed a writing evaluation with all students to assist with better 

improving their skills in this area. We have also completed computerized 

MAP testing to assess progress and help to plan the most effective           

instruction. MAP testing was completed in the Reading, Language Usage 

and Math areas.   

Planning has begun for a school spring break trip to Sri Lanka, March 31-

April 8. A committee of teachers and administration is busy planning the 

best itinerary and checking travel details. More information will be shared 

with parents and students as it becomes available. 

During the year it is important to have school activities that are fun, raise   

enthusiasm and foster positive relations between students and teachers. 

This month there are several such activities. Ms. Hend has planned a short 

event to take place during our morning assembly to celebrate World   

Teacher’s Day, October 5. Students will cheer on our teachers who will  

compete against each other in fun tests of skill. Our high school student 

council advisors, led by Ms. Tasneem and Mr. Aqeel, have organized      

Student Council Elections. They will lead them through the process leading 

to the students who will serve on the Student Council and as classroom  

representatives. Student Council will also be involved in the Walk For a Cure 

on October 13 as well as school-wide Career Day to be held on October 20. 

As always, I look forward to your support in our best efforts on behalf of your 

sons and daughters this years. Together we can make a great difference!   

Please feel free to contact me with questions or concerns as the need    

arises. 
 

My very best regards to you all, 



 

 

 

 

  الفعاليات القادمة
 

 

 

عطلة رأس السنة 

 الهجرية

 أكتوبر  2

 

 

 

 

إنتخاب مجلس طالب 

 المرحلة الثانوية

 أكتوبر 6

 

 

 

 

 المشي من أجل العالج

 أكتوبر 31

 

 

 معرض المهن 

 اكتوبر 22

 

 

 

 أسبوع مكافحة التنمر

 أكتوبر  22إلى  21من 

 

 

 

 
 

 

 

CBS هذا الشهر في 
 إدخال الموهبة في الحياة

 2102أكتوبر  - 2العدد 

 المرحلة الثانوية

 

 مع خالص تحياتي،

 السيد / دين هونسبرغر

 ناظر المرحلة الثانوية

 

 أعزائي أولياء األمور، 

 

مرحبا بكم في الشهر الثاني من العام الدراسي في المدرسة الكندية ثنائية اللغة. أنني آمل من صميم قلللبلي 

أن يكون قد قضى الجميع عيد أضحى سعيد مع العائلة واألصدقاء. لقد كان شهر سبتمبر شلهلرام ملمدحلملا 

 04للغاية بالرغم من أنه شهر قصير جدا. لقد أستقبلنا بعض الطالب الذين بلدأوا علاملهلم اللدراسلي فلي 

سبتمبر. ومنذ ذلك اللحليلن   18سبتمبر وبعدها أستقبلنا المميد من الطالب الذين بدأوا عامهم الدراسي في 

قمنا بتوجيه طالبنا وإرشاردهم فيما يتعلق باإلجراءات المتبعة في المدرسة وتوضيح كلل ملا هلو ملتلوقلع 

منهم لهذا العام الدراسي الجديد. ولقد انتهينا من تقييم الكتابة لجميع الطالب للمساعدة في تحسين مهاراتهم 

ملحلوسلب للتلقليليلم ملد  اللفي هذا المجال وجعلها لألفضل. كما انتهينا من اختبار مقياس التقدم األكاديمي 

التقدم الذي تم إحرامه وللمساعدة في التخطيط من أجل الحصول على تعليم أكثر فعالية. كما تلم اإلنلتلهلاء 

 من اختبار مقياس التقدم االكاديمي في مجاالت القراءة واستخدام اللغة والرياضيات.

 

ماار   13التخطيط لرحلة مدرسية لقضاء عطلة الربيع في دولة سري النكا في الفترة من تم البدء في وقد 

أبريل. تقوم لجنة من المعلمين واإلدارة بالتخطيط للحصول على أفضل خطوط جوية وتذاكر سافار  80إلى 

والعمل على التحقق من تفاصيل السفر. وسيتم تزويد أولياء األماور والاطابا باالامازياد مان الاماعالاوماا  

 بخصوص ذلك حين الحصول عليها. 

 

ومن الهام والضروري االشتراك في األنشطة المدرسية التي يتم عقدها خبل العاام والاتاي عاادة ماا تاكاو  

متعة وتعمل على زيادة الحما  وتعزيز العبقا  اإليجابية بين الاطابا والاماعالامايان. هانااك الاعادياد مان 

األنشطة من هذا القبيل خبل هذا الشهر. ولقد قامت السيدة / هند بالتخطيط لفعالية قصيرة يتم عقدهاا خابل 

أكتوبر. سوف يهتف الطبا لاماعالاماياناا الاذيان  80الطابور الصباحي لبحتفال بيوم المعلم العالمي بتاريخ 

سيتنافسو  ضد بعضهم البعض في مسابقا  ممتعة تتسم بالمهارة. ولقد نظم مستشاري مجلس الطابا فاي 

المدرسة الثانوية بقيادة السيدة / تسنيم والسيد / عقيل انتخابا  مجلس الطلبة. وسيقومو  بقيادتهم من خابل 

عملية قيادة الطبا الذين سيعملو  في مجلس الطبا كممثلي للفصول المدرسية. وسيتم مشاركاة ماجالاس 

أكتوبر وكذلك في يوم المهن الذي سايعاعاقاد عالاى ناطاا   31الطبا أيضا في المسيرة من أجل العبج يوم 

 اكتوبر.  08المدرسة بتاريخ 

 

وكما هو الحال دائما، فإنني أتطلع إلى دعمكم لجهودنا نيابة عن أبنائكم وبناتكم في هذه السنوا . يمكننا ماعاا  

إحداث  فر  كبير! فرجاءا  ال تترددوا في االتصال بي بخصوص أية أسئلة أو اساتافاساارا  كالاماا تاطالا  

 األمر ذلك. 

 


