This Month at CBS

Upcoming
Events

Bringing Talent to Life

September-2019

Letter from the Elementary Principal

1st Installment
of
school fees due
on
September 2nd

First day of
school for
Gr:1-12
On
Sep 2nd

First day of
school for
KG
On
Sep 3rd

Dear Parents,

Welcome to the 2019/2020 school year at the Canadian Bilingual School.
I am very excited to be returning to CBS after being away for two years. I
have missed the school and the wonderful families that support the work
we do to provide a good education for our students. As Educators, building good relationships with students, families and community members is
our fundamental responsibility towards creating a school culture that promotes respect, responsibility, life-long learning and the development of a
supportive and caring community.
As Elementary Principal my mission is to always put students first. I am
excited and pleased to be working with a strong team of leaders and educators that are also passionate and committed to providing the best programs and research based practices to support our students in all areas
of their learning and development. We ask all our parents to support our
work by making sure your children arrive at school on time and attend
school each and every day. We do not want our students to have gaps in
their learning or miss important steps in their learning. Please support
your child’s development of good habits in arriving to school on time, and
attending everyday so their learning is not interrupted. We look forward to
working with all our parents to make sure our students learn and grow to
become successful in their lives.
As educators we are very fortunate to be part of your child’s formative
years of growth and development. On a daily basis our lives are enriched
by the learning and experiences we share together. Their questions, concerns, joyfulness, adventures, wonderings and their challenges make up
the fabric of our days and remind us all of how fortunate we are to be involved in the shaping of their lives.
I look forward to meeting you all at our ES Open House on Monday,
September 9th!
Mary Ellen Kelly,
Elementary School Principal
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الفعاليات القادمة

سبتمبر—9102

 2سبتمبر
رسالة من مديرة المدرسة االبتدائية
أولياء األمور األعزاء،
مرحبا بكم في المدرسة الكندية ثنائية اللغة خالل العام الدراسي  .0202/0202أنني متحمسة للغاية
ً
للعودة إلى المدرسة بعد أن ظللت بعيدة عنها لمدة عامين ،ولقد افتقدت المدرسة والعائالت الرائعة التي

استحقاق القسط
األول

تدعم الجهود التي نقوم بها لتوفير المستوى التعليمي الجيد لطالبنا ،وبوصفنا معلمين؛ فإن بناء عالقات

جيدة مع الطالب والعائالت وأعضاء المجتمع يدخل ضمن مسؤولياتنا األساسية تجاه خلق ثقافة مدرسية
تعزز االحترام والمسؤولية والتعلم مدى الحياة وتطوير مجتمع قادر على تقديم الدعم والرعاية.
دائما جعل الطالب على رأس األولويات ،ويسعدني
وبصفتي مديرة المدرسة االبتدائية فإن مهمتي تبقى ً
ويسرني أن أعمل مع فريق قوي من القادة والمعلمين الذين يتسمون كذلك بأنهم متحمسون وملتزمون بتقديم
أفضل البرامج والممارسات البحثية لدعم طالبنا في جميع مجاالت التعلم والتطوير .نطلب من كل ولي
أمر دعم عملنا من خالل التأكد من وصول طفله إلى المدرسة في الوقت المحدد وااللتحاق بالمدرسة

يوميا ،وال نريد أن يكون لدى طالبنا فجوات في رحلة تعلمهم أو تضيع عليهم خطوات مهمة في هذا
ً
المسار .نرجو دعم وتشجيع العادات الجيدة لدى طفلك فيما يتعلق بالوصول إلى المدرسة في الوقت

 2سبتمبر
اليوم االول
الصفوف من
الصف األول حتى
االصف الثاني عشر

المحدد ،وحضور اليوم الدراسي بالكامل حتى ال تتعثر دراستهم ،ونتطلع إلى العمل مع جميع أولياء
أشخاصا ناجحين في حياتهم.
األمور للتأكد من أن طالبنا يتعلمون ويتطورون ليصب حوا
ً
بوصفنا معلمين؛ نحن محظوظون للغاية بأن نكون جزًءا من سنوات تنشئة وتطوير طفلك .وبصورة يومية
معا ،وتش ّكل أسئلة الطالب واهتماماتهم وفرحتهم
يتم إثراء حياتنا بالتعلم واكتساب الخبرات التي نتشاركها ً
جميعا بأننا محظوظون للمشاركة في رسم مالمح
نسيجا أليامنا وتذكرنا
ومغامراتهم واستفساراتهم وتحدياتهم
ً
ً
حياتهم.
جميعا في فعالية "اليوم المفتوح" للمدرسة االبتدائية يوم االثنين الموافق  2سبتمبر!
أتطلع إلى لقائكم
ً
ماري إلين كيلي،
مديرة المدرسة االبتدائية

 3سبتمبر
اليوم االول
لمرحلة الروضة

School Timings

Open house
On
Sep 9th

6:45 a.m. Elementary gates open
6.45 a.m.—7.05 a.m.– Before school program in Gym
7:30 a.m. School begins/ Morning Announcements
1:00 p.m. KG Dismissal

(JK and SK will be dismissed at 12 pm from 3rd to 5th of September.)
2:30 p.m. Grades 1 – 5 Dismissal

Uniform Expectations and Appearance

Character
trait
assembly
on
Sep 26th

Yellow Day
JK– Gr 3
On
Sep 26th

•

School uniform is ONLY available at the CBS store and needs to be purchased
from school.

•

All students of CBS are expected to wear their full school uniform while in
school and when attending school related activities outside the school.

•

Students are not permitted to wear any clothing that is not the CBS uniform.

•

Students are expected to wear a clean uniform to school daily. Students should
not wear faded, torn, dirty or unlaundered uniforms to school.

•

Shoes: 2 pairs are needed.

•

One black pair with lace or Velcro for everyday use.

•

One pair of laced/ Velcro running shoes with clear soles for P.E.

•

Students are permitted to wear an additional white t-shirt under the CBS shirt.

•

Students can wear additional pants or leggings under their CBS pants if they
feel cold in winter.

•

Personal cleanliness, hygiene and neatness is expected at all times.

•

Hair must be neatly cut /pinned /plaited and combed or tied in a ponytail.

•

Nails must be kept clean and short. Boys must maintain their hair short and
neat.

•

Parents will be contacted by the classroom teacher if a student is not wearing
proper uniform clothing. All clothing must be purchased from the store at CBS.

Sincerely,
Ms. Mary Kelly

Mr. Peter Kalis

Elementary School Principal

Elementary Vice– Principal

أوقات الدوام
فتح البوابة (  ) 1الرئيسية
 5::6صباحا
برنامج ما قبل بدأ دوام المدرسة في صالة األلعاب الرياضية
 5::6—5::6صباحا
بدأ اليوم الدراسي  /اإلذاعة الصباحية
 5:::صباحا
خروج مرحلة رياض األطفال ( )JK –SK
 1:::ظهرا
مالحظه ( موعد خروج رياض االطفال  JK—SKفي تمام الساعه 11ظهرا و هذا خالل األسبوع
األول من يوم  :الى  6سبتمبر)
خروج المراحل من الصف األول  -الصف الخامس
 1:::عصرا

 9سبتمبر
اليوم المفتوح

توقعات الزي المدرسي والمظهر
•

الزي المدرسي متاح فقط في مخزن المدرسة الكندية ثنائية اللغة ويجب شراؤها من المدرسة.

•

من المتوقع جميع الطالب ارتداء الزي المدرسي الكامل أثناء التواجد في المدرسة وأثناء األنشطة
خارج المدرسة.

•

ال يسمح للطالب ارتداء أي مالبس غير زي المدرسة الكندية ثنائية اللغة.

•

من المتوقع حضور الطالب إلي المدرسة بزي موحد نظيف يوميا ،ال يجب علي الطالب ارتداء
مالبس باهتة ،غير نظيفة أو ممزقة.

•

 22سبتمبر
تجمع الصفات
السلوكية

األحذية المدرسية 1 :زوج
•

زوج واحد أسود رباط  /لزق لالستخدام اليومي.

•

زوج واحد من األحذية الرياضية بنعال مسطح للتربية الرياضية.

•

يسمح للطالب ارتداء قميص أبيض إضافي تحت قميص المدرسة.

•

يمكن للطالب ارتداء سروال  /بنطلون إضافي تحت بنطلون المدرسة في فصل الشتاء.

•

من المتوقع النظافة الشخصية والنظافة العامة والنظافة في جميع األوقات.

•

العناية بالشعر ربط أو تمشيط في شكل ذيل الحصان.

•

األظافر يجب أن تبقى نظيفة وقصيرة .يجب علي الصبيان الحفاظ على شعرهم قصير وأنيق.

•

سيتم االتصال بولي األمر من قبل معلم الصف إذا كان الطالب ال يرتدي الزي المدرسي الصحيح.
جميع المالبس يجب شراؤها من مخزن المدرسة الكندية ثنائية اللغة.

مع الشكر ،
أ  /ميري كيلي
مديرة المرحلة االبتدائية

أ /بيتر كاليس
وكيل المرحلة االبتدائية

 22سبتمبر
اليوم األصفر
الصفوف من
روضة أولي إلي
الصف الثالث

