
 

 

Core Beliefs 

We believe in:  

 

1. Individual  

Accountability 

 

2. Having a  

positive belief in  

People 

 

3. Developing  

critical thinking  

 

 

Upcoming Events 

 

April 3 

Parent Conference 

Meeting 

 

April 4 

ISRAA WAL MIRAJ 

 

April 11 

Business Day 

 

April 18 

Talent Show  

 

April 22-25 
Earth Week  
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Secondary School 

 

Sincerely, 

           Mr. Paul Barwinski 

Secondary School Principal 

The Mission Statement:   
At CBS we promote a respectful, safe and supportive environment,  
encouraging high expectations and academic success. 
 
Dear Parents, 
April is here and we are continuing to learn and grow here at CBS.  The  
importance of a Growth Mindset supports the learning that the students need 
to become their best.  The students are beginning Quarter Four and will need 
to do their best to be here at CBS on time each and everyday to learn.  We 
continue to live the Mission Statement and we are Bringing Talent to Life 
each day that our students participate in the learning here at school. 
 
Our focus on a Growth Mindset  enables our students to try new things and 
learn all of the time through their successes and mistakes.  The learning  
never stops as students try and try again.  Our students will be successful 
through their hard work and perseverance each day. 

 
 
 
There is always a step small enough from where 
we are to get us to where we want to be. If we 
take that small step, there’s always another we 
can take, and eventually a goal thought to be 
too far to reach becomes achievable. Ellen 
Langer 
                                                      
      
              

  
Independent Work: Character Trait for 
the Month of April. 
Students will develop the ability and 
confidence to work independently.  
This skill is important to have greater 
academic success. 



 

Sports Day 
 
Sports Day 

The CBS Sports Day was a fun-filled day where Gr 6 to 8 students and teachers enjoyed a range 
of exciting activities. Teams competed in events such as the tug-of-war, relay races, dodgeball, 
and soccer to name a few. Teachers were also 
involved in the action acting as referees for each 
event. It was fun day for all participants involved. 
We would like to thank the PE department and 
staff for making this Sports Day one of the best 
yet. 

 
 

 

 

 
 

Model United Nations 
 
Our school is honored to have participated in the Model 
United Nations debate for the year 2019 held at the United 
American School on 7-9 March. 11 of our students had the 
privilege to represent our school in the event. CBS students 
were allocated to multiple commissions and prepared 
speeches in relation to topics about their delegated coun-
tries. It was a pleasant experience filled with learning, en-
gagement and growth. 

 
In preparation for the debate, our students attended training 
sessions both at school and outside the school. We were 

very pleased to witness their eagerness to participate in the event and willingness to learn more 
about the countries that they were representing. During the event our students were given oppor-
tunities to learn about other countries and their views about political, social and economic issues 
which has added value to their knowledge. Students reported that the highlight of the event is the 
fact that it provided them with insightful information about the world around them. On a personal 
level, students felt that their participation encouraged them to be more confident.  

 
We are very proud of their participation and look forward to working with them in future towards 
successful events such as Model United Nations. 

 
Kind Regards 

Zeina-Lewaa Elamin 



 

 

 

Events 
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Science Fair  

This year, CBS hosted two science 
fairs to start the month of March. We 
held a science fair for both middle 
school and high school. The focus this 
year was for students to conduct an 
experiment prior to the fair and then 
present their findings and results. In preparation for the event, students 
learned how to write a hypothesis and test their hypothesis in experiments 
conducted in school and at home. In addition, students learned how to list 
their scientific procedure and chart their results. Students used a variety of 
mediums to show the results of their experiments, using videos and physical 
evidence from their experiments. We are proud of the research work of our 
students. Well done CBS. 

 

The Tech Fair allowed students to 
see new and wonderful things related 
to technology. 

 

 

 

Islamic Fair was an outstanding success as the 
displays were very educational and showed many 
artifacts to support student learning. 

 

 

 

 

 

The Art Fair represented student work, and the 
sketches were very well done.  The students’ efforts 
and achievements looked fantastic, for all to see. 

 

 



 

 القيم األساسية

 بـ:  نؤمن

 الفردية المسئولية. 1

اإليجابي تجاه  الفكر. 2

 األفراد

 التفكير الناقد تطوير. 3

 

 الفعاليات القادمة
 

 أبريل 3

 اجتماع مجلس األباء

 

 

 أبريل 4

 اإلسراء والمعراج

 

 

 

 أبريل 11

 يوم عمل تجاري

 

 

 

 أبريل 11

 عرض المواهب

 

 

 

 أبريل  22—22

 أسبوع األرض

 
 

 هذا الشهر بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة
 إدخال الموهبة في الحياة

9102أبريل  - 4العدد   

 المدرسة الثانوية

 

 مع خالص تحياتي،

 السيد / بول بارونسكي 

 مدير المرحلة الثانوية

 رسالة المدرسة:
في المدرسة الكندية ثنائية اللغة نقوم بتوفير بيئة تتسم باالحترام واألمن والدعم منن أنهنن نا 

 التأجيع على تحقيق أسمى التوقعات والنجاح األكاديمي.
 

 أولياء األمور األعزاء،
ها قد حل شهر أبريل ونحن مستمرون في التعلم والنمو هنا في المدرسة الكندية ثنائية اللغة. تتمثل 

دعجم عجمجلجيجة الجتجعجلجم الجتجي  فجي  الجاجادأهمية تطوير وتحسين المهارات والقدرات من خالل العمل 
يحتااها الطالب ليصبحوا أفضل مما عليه. يبدأ الطالب الفصل الدراسي الرابع وسيحتجااجون ىلج  
بذل قصارى اهدهم ليكونوا هنا في المدرسة الكندية ثنائية اللغة في الوقت المحدد كل يوم من أال 
التعلم. نحن نواصل العمل ونضع نصب أعيننا رسالة المدرسة أال وهي ىدخال الموهبة في الجحجيجا  

 كل يوم يشارك فيه الطالب في عملية التعلم هنا في المدرسة.
 

ىن تركيزنا واهتمامنا بتنمية طريقة التفكير ُيجمجكجن طجالبجنجا مجن 
محاولة التعرف عل  أشياء اديجد  والجتجعجلجم طجوال الجوقجت مجن 
خالل النااحات التي يحققونها واالخطاء التي يقعون فيها خجالل 
عملية التعلم.  فلن تتوقف عملية التعلم أبدا طالما يحاول الطالب 
باستمرار. فسوف يحقق طالبنا النااح من خالل الجعجمجل الجاجاد 

 والمثابر  كل يوم. 
 

هناك دائما خطو  صغير  تصلنا من المكان الجذ  نجحجن فجيجه ا ن 
ىل  المكان الذ  نريد أن نصبح فجيجه مسجتجقجبجال. فجذذا اتجخجذنجا هجذ  
الخطو  الصغير ، فدائًما ما يكون هناك خطو  اخرى لنمضي قدمجا 
                                      نحوها وفي النهاية يمكن تحقيق  الهدف البعيد المنال. ىيالن النار. 

               

 

 العمل المستقل: سمة الأخصية لأ ر أبريل.

سيقوم الطالب بتطوير قدرات م وثقت م على العمل بأنكنل 
مستقل. تعد هذه الم ارة في غاية األهمية لتحقينق ننجناح 

 أكاديمي أكبر.    



 

 اليوم الرياضي

لقد كان اليوم الرياضي في المدرسة الكندية ثنائية اللجغجة مجمجتجع 
 8  -  6ومليء بالمرح والبهاة حيث تمجتجع طجالب الصجفجوف  

والمعلمين بماموعة من األنشطة الممتعة والشيقة. ولقجد كجانجت 
هناك منافسة بين الفرق فجي األلجعجاب عجلج  سجبجيجل الجمجثجال ال 
الحصر لعبة شد الحبل وسباقات التتابع وكجر  الجمجنجاور  وكجر  
القدم. شارك المعلمون أيًضا في العمل كحكام في تلك األلعجاب. 
لقد كان يوما ممتعا لاميع المشاركين فيه. نجود أن نشجكجر قسجم 
التربية البدنية والموظفين لاعل هذا اليوم الرياضي أحد أفضجل 

 األيام التي عاشتها المدرسة الكندية ثنائية اللغة. 

 

 
 نموذج األمم المتحدة

 9102تشرفت مدرستنا بالمشاركة في حوار نموذج األمم المتحد  لجلجعجام 
 2  -  7الذ  تم انعقاد  في المدرسة المتحجد  األمجريجكجيجة فجي الجفجتجر  مجن 

طالب من طالبنا بتمثيل مدرستنا في هذ  الفعاليجة. تجم  00مارس. لقد قام 
تخصيص طالب المدارس الكندية ثنائية اللغة للاان الجمجتجعجدد  والجخجطجب 
المعد  فيما يتعلق بالموضوعات المتعلقة بالدول المفوضة لها. لجقجد كجانجت 

 تاربة ممتعة مليئة بالتعلم والمشاركة والنمو والتطور. 

 

استعداًدا للمناقشة، حضر طالبنا دورات تدريبية داخل الجمجدرسجة وخجارج 
المدرسة. لقد سررنا للغاية برؤية حجمجاس الجطجالب لجلجمجشجاركجة فجي هجذ  
الفعالية واستعدادهم لمعرفة المزيد عن الدول التي يمجثجلجونجهجا. خجالل هجذ  

الفعالية، ُمنح طالبنا فرًصا للتعرف عل  الدول األخرى وآرائهم حول القضايا السياسية واالاتماعيجة واالقجتجصجاديجة 
التي بالتاكيد زادت من معارفهم وأضافت لها قيمة. أفاد الطالب أن أهم ما يميز الفعالية هو أنهم اكتسبوا مجعجلجومجات 
ثاقبة وذو بصير  عن العالم من حولهم. عل  المستوى الشخصي، لقد شعر الطالب أن مشاركتهم ساهمت في اعلهم 

 يكتسبون ثقة أكثر. 

 

نحن فخورون للغاية بمشاركتهم ونتطلع ىل  العمل معهم في المستقبل في مثل هذ  الفعاليات النجااجحجة مجثجل نجمجوذج 
 األمم المتحد .

 

 مع اطيب التمنيات، 

 زينة لواء األمين



 

 

 

  الفعاليات القادمة
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 مع خالص تحياتي،

 السيد / بول بارونسكي 

 مدير المرحلة الثانوية

 عرض العلوم

أستضافت المدرسة الكندية هذا العام معرضين 
للعلوم بداية شهر مارس. لقد قمنا بذقامة معرض 
العلوم للمرحلتين المتوسطة والثانوية. كان 
التركيز هذا العام عل  الطالب إلاراء تاربة 
قبل ىقامة المعرض ثم تقديم الحقائق والنتائج. 
استعداًدا للفعالية، تعلم الطالب كيفية كتابة 

فرضية واختبار فرضياتهم في تاارب أاريت في المدرسة والمنزل. باإلضافة ىل  ذلك، 
تعلم الطالب كيفية سرد ىاراءاتهم العلمية وتخطيط نتائاها. لقد استخدم الطالب ماموعة 
متنوعة من الوسائط إلظهار نتائج تااربهم باستخدام مقاطع الفيديو واألدلة المادية من 
تااربهم. ىننا لفخورون بالعمل البحثي لطالبنا. أحسنتم صنعا طالب المدرسة الكندية ثنائية 

 اللغة. 

 

لقد ُمنح الطالب من خالل معرض التكنولوايا 
بالفرصة لإلطالع عل  األشياء الاديد  والرائعة 

 المتعلقة بالتكنولوايا. 

 

 

 

لقد حقق المعرض اإلسالمي نااًحا متميزا حيث كانت 
العروض تعليمية بشكل كبير وأظهر العديد من األدوات 

 التي تدعم تعلم الطالب.

 
 

لقد أظهر معرض الفنون عمل الطالب وكانت الرسومات 
ممتاز . تبدو اهود الطالب وىناازاتهم رائعة لكي يراها 

 الاميع.
 

 


	April Newsletter 2019 - English.pdf (p.1-3)
	April Newsletter 2019 - Arabic.pdf (p.4-6)

