This Month at CBS

Upcoming
Events

Bringing Talent to Life

October-2019

Teachers Day
Celebration
On
Oct 6th

Counting On
You Begins
On
Oct 13th –31st

JK
Healthy living–
Vegetables day

Elementary Principal’s Message:
Dear Elementary Parents:
It has been a great start to the school year. Thank you, parents for
making sure your children come to school ready to start their day. We have
started our morning assemblies and students are enjoying the time to meet
their classmates and teacher on the field. We have started a competition for
our students to be at school for the assembly. A student representative from
each class will be taking attendance on the field and reporting the number of
students in attendance to Mr. Peter. The class with the best attendance for the
month will receive a class party. The students are very excited to be involved in
this competition. We will keep you posted on the winners.
We are very proud of the work our students have done during the recent
Map testing and the phonological testing completed with our JK to grade 2
students. Our school mission statement is focused on setting high expectations
for our staff and our students. Using the Map testing, phonological testing and
DRA testing results will help us to set academic targets for our students at
every grade. Parents also play an important part in helping student’s achieve
academic success. Reading books together and having discussions during
family time is important for a child’s social, emotional and academic
development.
Reading folders will be coming home for students to practice their
reading to improve reading skills and general learning. Please make it a routine
in your house for your children to read the book in their reading folder every day
but also read other books or access reading activities by logging onto the
school reading programs, Ooka Island (F.I.R.S.T) and Lit Pro. These online
reading programs are engaging and fun for students to work on and they really
boost reading skills.
We thank you all for your support of our efforts.
Ms. Mary Kelly
ES Principal

Oct 13th
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

الفعاليات القادمة

أكتوبر—9102

 6أكتوبر

رسالة مديرة المدرسة االبتدائية:

يوم تكريم المعلم
السادة أولياء أمور طالب المدرسة االبتدائية:
لقد حظينا ببداية رائعة لهذا العام في المدرسة .خالص الشكر ألولياء األمور للعمل على ضمان والتأكد
من وصول أبنائهم إلى المدرسة مستعدين ليومهم الدراسي .ها قد بدأ الطابور الصباحي حيث يستمتع
الطالب خالله للقاء زمالئهم ومعلميهم في أرض الطابور .ولقد بدأنا بعمل مسابقة لطالبنا في المدرسة
خالل وقت الطابور .سيقوم طالب ممثل لكل فصل بتسجيل الحضور في أرض الطابور وإبالغ السيد بيتر
بعدد الطالب الحاضرين .سيفوز الفصل الذي تكون نسبة حضور الطالب فيه األكبر بجائزة وهي حفل
خاص بالفصل .إن الطالب في غاية الحماس بمشاركتهم في هذه المسابقة .سنوافيكم بالفائزين في
المسابقة.
إننا نشعر بالفخر لما قام به طالبنا من عمل خالل اختبار قياس التقدم األكاديمي األخير واختبار
الصوتيات والتي تمت مع طالب الصفوف من أولى روضة وحتى الصف  .2تركز رسالة مدرستنا على
وضع توقعات عالية لكال من موظفينا وطالبنا .سوف تساعدنا النتائج التي يحصل عليها الطالب في
اختبار قياس التقدم األكاديمي واختبار الصوتيات واختبار تققيمات القراءة التطويرية على وضع األهداف
الدراسية لطالبنا في كل صف .كما يلعب أولياء األمور دورا مهما في مساعدة الطالب على تحقيق
النجاح األكاديمي .تعد القراءة مع أبنائكم والنقاش معهم خالل وقت العائلة أمر هام جدا من أجل تطوير
الطفل اجتماعيا وعاطفيا ودراسيا.
سيتم إرسال ملفات القراءة إلى المنازل حتى يقوم الطالب بممارسة القراءة من اجل تحسين مهارات
القراءة والتعلم بشكل عام .يرجى جعل هذه الممارسة عادة في منزلك بان يقوم طفلك بقراءة ملفات
القراءة الخاصة بهم كل يوم باإلضافة إلى قراءة كتب آخرى والقيام بأنشطة تتعلق بالقراءة من خالل
تسجيل الدخول على برامج القراءة المدرسية مثل أوكا أيالند )) (Ooka Island (F.I.R.S.Tوبرنامج ) Lit
 .(Proتعتبر برامج القراءة عبر اإلنترنت هذه جذابة وممتعة للطالب باإلضافة إلى أنها تعزز مهارات
القراءة لديهم.
نشكركم جميعا على دعمكم وجهودكم
السيدة  /ميري كيلي
مديرة المدرسة االبتدائية

رسالة المدرسة الكندية
ثنائية اللغة

في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
نقوم بتوفير بيئة تتسم باالحترام
واألمان والدعم تعمل على
التشجيع لتحقيق أسمى التوقعات

 13 – 31أكتوبر
بدء برنامج التقوية بعد
الدوام المدرسى

 31أكتوبر
أولى روضة
الحياة الصحية – يوم
الخضروات
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Comic
Workshop

(Gr 4-8)
Oct 16th

After school support for English and Math
Teachers will be sending letters home soon
inviting student to register
Please note this is not a homework club but an
opportunity for your child to receive more support
The ‘Counting on You’ program
will begin in October!

JK/SK
Parent
engagement
event
On
Oct 28th

Gr 5
Parent
engagement
event
On
Oct 30th

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
Bringing Talent to Life

الفعاليات القادمة

أكتوبر—9102

الدعم بعد اليوم المدرسي في اللغة االنجليزية والرياضيات
سيقوم المعلمين بإرسال الخطابات إلى المنازل قريبا
لدعوة الطالب للتسجيل

 61أكتوبر
ورشة عمل هزلية
(الصفوف )8 – 4

يرجى العلم أن هذا ليس بنادي للواجب المنزلي وإنما فرصة لطفلك لتلقي دعم أكثر
سيبدأ برنامج الدعم " "Counting On Youفي أكتوبر!
 88أكتوبر
فعالية مشاركة اولياء
أمور طالب الصفين أولى
روضة وثانية روضة

 03أكتوبر
فعالية مشاركة اولياء
أمور طالب الصف
الخامس

6. Where do I get information regarding school’s policy
and procedure?
The school’s policies and procedures are detailed in the
Parent Handbook posted on the School website.

Character

8. What is the CBS Parent Portal )RenWeb Home(? How do I get access to it?

Trait

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.

Assembly
Responsibility
&
Read Every
Day
Program
Roll Out

on
Oct 31st

0. 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 note, answers for questions 6-1 are available in detail in CBS Student
Handbook, kindly scan the above QR code and refer the handbook.
1. What happens when my child loses more than 15 days of school? How does
tardy affect my child’s academic performance?
2. Different steps taken by school to provide extra support to my child.
3. How can I meet the teacher or Principal for any of my concerns?
4. What is the curriculum followed at CBS?
5. How important is the communication book for my child?
6. What is “Merit system”?
Thanking You
CBS Administration
Sincerely,
Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

Mr. Peter Kalis
Elementary Vice– Principal

األسئلة شائعة التكرار – المدرسة الكندية ثنائية اللغة:
• كيف يمكنني الحصول على معلومات حول السياسة واإلجراءات المتبعة في
المدرسة؟
إن السياسة واإلجراءات المتبعة في المدرسة مذكورة بالتفصيل في دليل الطالب المتاح
على موقع المدرسة اإللكتروني.
• ما هي بوابة ولي األمر اإللكترونية (الرين ويب) في المدرسة الكندية ثنائية اللغة؟
وكيف يمكنني الدخول عليها؟
تتمتع المدرسة الكندية ثنائية اللغة بنظام معلومات خاص بالطالب من خالل بوابة ولي
األمر اإللكترونية والتي يمكن ألولياء األمور الدخول عليها لالطالع على جدول
الحصص الخاص بأبنائهم وحضورهم وعالمات التقييم واإلعالنات من قبل المعلمين.

•

ما 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/ :

أن أجوبة األسئلة االتية متاحة بالتفصيل في دليل طالب المدرسة الكندية ثنائية اللغة .يرجى مسح
رمز االستجابة السريعة أعاله والرجوع إلى دليل الطالب.

 06أكتوبر
اجتماع سمة
الشخصية
المسئولية
&
برنامج القراءة كل
يوم والتنافس الحر

ماذا يحدث عندما يتغيب طفلي أكثر من  15يوما من الدراسة؟
كيف يمكن أن يؤثر التأخير على األداء الدراسي لطفلي؟
الخطوات التي بادرت بها المدرسة لتقديم دعم إضافي لطفلي؟
كيف يمكنني مقابلة المعلم أو مدير المدرسة فيما يتعلق بأي من مخاوفي؟
ما هو المنهج المتبع في المدرسة الكندية ثنائية اللغة؟
ما هي أهمية كراسة التواصل بالنسبة لطفلي؟
ما هو "نظام الجدارة"؟

مع خالص الشكر والتقدير،
إدارة المدرسة االبتدائية

مع خالص الشكر،
السيدة  /ماري كيلي
مديرة المدرسة االبتدائية

السيد  /بيتر كاليس
مدير مساعد المدرسة االبتدائية

