
 

Core Beliefs 

We believe in:  

 

1. Individual  

Accountability 

2. Having a  

positive belief in  

people 

3. Developing  

critical thinking  

 

 

 

Upcoming 

Events 

 

 

October 3rd 

Student Council 

Elections 

 

 

 

October 6th 

Teacher’s Day 
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Sincerely, 

           Ms. Gihan Hassan 

Secondary School V. Principal 

 

 

Dear Parents, 

 

The month of September has come and gone very quickly and it was 

such a good start for the year.  We are working hard on achieving our 

goals according to CBS mission. Setting discipline by enforcing the 

school rules for safety as well as showing respect in all kinds of relations 

at school was the first almost achieved mission.  

We are very pleased with our students commitment to the correct uni-

form and the no mobile at school rule. Keep it up! We would like you 

also to ensure that students are on time, present and ready to learn 

everyday and avoid early dismissals as it does affect student’s perfor-

mance and achievement.  

 

At CBS, we are providing strong lessons throughout the school year 

and setting goals with our students to achieve success to their highest 

potential. Time is spent every day to learn and develop studying and 

life skills.  Academic support is offered during the school day and in 

the free academic support program Counting on You after school. 

This program helps students who need help with a lesson and/or to im-

prove their learning. This Program runs from 2nd to 4th week of every 

month. Dates are mentioned in the calendar.   

 

We will continue to build each day on our previous days learning and 

as such students are an important part to this progress by being active 

and responsible.  To get to know the students levels in Language and 

Math accurately, MAP Test took place in September and will be done 

again in March to measure progress and help each student accord-

ing to his needs. We are also focused on the writing skills as we are 

having students “Write on Demand” which will lead to greater success 

and learning. 

 

We appreciate the positive relationship between the stakeholders at 

CBS and wish that cooperation continues throughout the year. Par-

ents, staff, administration and students all work in the same direction 

to achieve the same goals, may Allah grant us success. 

 



 

 

 

  الفعاليات القادمة
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Sincerely, 

           Ms. Gihan Hassan 

Secondary School V. Principal 

 

 

 
 

 

 

Work Habits at home to support student 
learning include a quiet place to study, and 
an undisturbed time to focus on the home-
work.  Having a routine as to when and 
where the studying will occur  

supports the learning.   

 

 

Literacy Pro is supported in grades 6 to 8.  
The Literacy pro will accurately access students’ reading comprehension.  
We have provided our students with a password and ID so that they can 
access this from home also.   

Parents can listen to their kids read.  Research tells us that students that 
read regularly improve in math, and problem solving skills as well as in 
reading and be more skillful in writing.  These are just a few of the things 
that can be done at home to support student success. 

Medical Information:  Please ensure that you have updated and hand-
ed in the Medical Information Forms to the office.  We need to have all 
the forms in order to have up to date records of our students.   

Thank you. 



 مع أطيب التحيات، 
 جيهان حسنالسيدة / 

 الثانويةالمدرسة  مدير مساعد
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 أعزائي أولياء األمور، 

 عامنا الدراسي الجديد. ت بداية جيدة لوكان لقد جاء شهر سبتمبر ومضت أيامه بسرعة

 

نا وفقا لرسالة المدرسة الكندية ثنائية اللغة. ويتفهم الطالب أهمية أهدافبجد واجتهاد إلنجاز نعمل إننا 

القواعد المدرسية لضمان سالمة واحترام بعضنا لبعض في كافة تعامالتنا في المدرسة. إننا لفي 

بارتداء الزي الرسمي وأيضا عدم استخدام هواتفهم المحمولة أثناء  غاية السعادة بالتزام طالبنا

 تواجدهم في المدرسة. عليهم االستمرار في العمل الجيد. 

 

إلى المدرسة في الوقت المحدد، وأنهم حاضرون وجاهزون أبنائكم يصلون يُرجى التأكد من أن 

ن ذلك يؤثر على أدائهم تجنب إصطحاب أطفالكم مبكرا حيث أ يرجى العمل على .كل يوم للتعلم

وتحصيلهم العلمي. إننا ندرك أن هناك بعض األوقات االستئنائية والتي يتطلب فيها الخروج مبكرا 

 مثل الذهاب إلى الطبيب ومع ذلك يفضل أن يتم تحديد مواعيد االطباء في أيام السبت إن إمكن ذلك. 

 

نقوم بتقديم دروس قوية خالل العام الدراسي، كما أننا نضع أهدافا نائية اللغة، في المدرسة الكندية ث 

يمضي الوقت كل يوم لتعلم على تحقيق النجاح وتطوير إمكاناتهم بصورة كاملة. لطالبنا لمساعدتهم 

ي من خالل برنامج التقوية المدرساليوم بعد دعم دراسي إضافي قدم وتنمية المهارات الحياتية. كما ن

"Counting On You هم في حاجة للمساعدة فيما يتعلق ". يساعد هذا البرنامج الطالب الذين

ويستمر حتى  الثاني يبدأ هذا البرنامج من االسبوعبدرس ما و/أو تحسين تعلمهم للمفاهيم الهامة. 

ستفادة التقويم تواريخ البرنامج. إننا نرحب بجميع الطالب لالويتضمن األسبوع الرابع من كل شهر. 

 من هذا الدعم. 

 

يعد الطالب جزء مهم من هذه العملية حيث و –سنواصل بناء كل يوم على التعلم في اليوم السابق 

يتم تعليمهم ليكونوا مسئولين. لمعرفة مستويات الطالب في اللغة والرياضيات بدقة، خضع جميع 

إجراء هذا االختبار مرة أخرى في شهر الطالب الختبار قياس التقدم األكاديمي في سبتمبر. وسيتم 

مارس لقياس التقدم الذي تم إنجازه ومساعدة المعلمين لكل طالب وفقًا الحتياجاته. كما نركز أيًضا 

على اكتساب الطالب لمهارات كتابة جيدة ولذا فإننا نجري تقييمات "الكتابة عند الطلب" والتي 

ألولي، ويتم تحديد أهداف الكتابة التي يعمل عليها تختبر مستويات الكتابة بناًء على االختبار ا

 .الطالب بشكل ثابت على مدار العام

 

اإلدارايين والطالب في المدرسة الكندية وإننا نقدر العالقة االيجابية بين أولياء األمور والمعلمين 

 . ثنائية اللغة مع تمنياتنا بالتعاون المستمر طوال العام ونسأل هللا أن يوفقنا جميعا

 

 2019 أكتوبر -  2العدد 

 المدرسة الثانوية

  

 

 القيم األساسية
 بـ: نؤمن 

 الفرديةالمسئولية . 1
اإليجابي الفكر . 2

 تجاه األفراد
التفكير تطوير . 3

 الناقد
  

 الفعاليات القادمة
 

 

 
 أكتوبر 60

 يوم المعلم

 

 

 

 اكتوبر 03

انتخابات مجلس 

 الطالب
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الطالب يجب أن العمل في المنزل لدعم تعلم عادات 

 تشمل:

 توفير مكان هادئ للمذاكرة والدراسة  •

ضمان فترة زمنية محددة للدراسة بناء على  •

  توصيات المدرسة

بعض الوقت للعب وممارسة الرياضة البدنية  •

 .حسن نشاط الدماغتاللياقة البدنية حيث أن 

هو برنامج للقراءة عبر االنترنت متاح للصفوف من السادس وحتى  (Literacy Pro)إن برنامج 

ويتمتع تقييم فهم الطالب للقراءة بشكل دقيق. على القراءة عبر االنترنت هذا يساعد برنامج الثامن. 

مرور حتى يتمكنوا من الدخول إلى الموقع من المنزل أيضا.  بأرقام تعريفية وكلماتيع الطالب جم

  غة اإلنجليزية يتم فقط عند الممارسة المنتظمة.إن التحسن في الل

 

. وتفيد األبحاث بأن يقرؤونوهو أيضا دعم أطفالهم من خالل االستماع إليهم  ألولياء األموريمكن 

كذلك في أن الطالب الذين يقرؤون يتحسنون تدريجياً في الرياضيات ومهارات حل المشكالت و

 القراءة والكتابة.

 قليلة يمكن القيام بها في المنزل لدعم الطالب.هذه مجرد أشياء 

 
البيانات : يُرجى التأكد من أنكم قد قمتم بتحديث وتسليم استمارات المعلومات/المعلومات الطبية

 ُمحدَّثة. شكراً لكم. الطالب اإلدارة. فنحن بحاجة إلى استالم جميع استماراتمكتب إلى الطبية 
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 مع أطيب التحيات، 
 جيهان حسنالسيدة / 

 الثانويةالمدرسة  مدير مساعد
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