
 

Core Beliefs 

We believe in:  

1. Individual  

Accountability 

2. Having a  

positive belief in  

people 

3. Developing  

critical thinking  

 

Upcoming Events 

 

February 14 

Friendship Day/ 

Orange Day  

 

February 21 
National Day  
Celebrations  

 
February 24/26 
National Day  

 
February 27/28 
Tech/Art Fair 

 
February 28 
Collaboration  

Assembly 
 

 

Collaboration 
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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, 
We have completed the first half the school year as we head into February.  
We are very proud of the learning and growth that has occurred here at CBS.  
The students are striving for and living our Mission Statement, as we  
endeavour to improve each and every day.  The students are understanding 
better how to reach the high expectations and academic success for their  
future.  We are seeing our students work hard for their results and learning. 
 
At CBS, we continue to promote high expectations and academic success by 
offering after school programs that are conducive to promoting student self-
esteem and healthy living. The After School Club opportunities CBS will be 
offering are the Restorative Justice Program, Robotics, Yearbook, Drama 
and Girls Getting Along.  The programs will focus on giving students the op-
portunity to learn and enjoy areas other than their classes. In addition,  
students will learn to unlock their leadership skills and apply those skills in 
day-to-day situations.   
 
At CBS we promote a safe, supportive learning environment and we all work 
together to ensure positive respectful behaviour in our students at all times.   
Any student engaging in verbal, hitting, punching, any kind of physical alter-
cation, emotional threatening acts of bullying and or/cyber bullying whether 
initiating or retaliating.  Will result in detention, conference with parents and/
or written warning by the social worker.  Restorative justice, suspension,  
ministry notification and removal from CBS may occur.  We believe in a 
hands-off policy and behaviour expectations, as stated in the student hand-
book.  At CBS we teach an adapted Canadian (Ontario) Curriculum and 
speaking English is an instrumental component to success in this curriculum.  
The expectation is for students to speak in English while at the school.  Not 
speaking English while at CBS limits the learning and practice that will help 
the students succeed in this curriculum.  Developing positive behaviour in 
children both at home and at school will best support students.   



 

 
Student Attendance is an important factor in student achievement.   
Research supports the fact that attendance is key in having students 
achieve in their academics. We have 155 Instructional Days here at 
CBS.  In Ontario there are 187 Instructional Days 
 
That means we have 32 less teaching days here at CBS. 
 

It is important for students to arrive on time and be here at CBS 

learning everyday. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work Habits are an important factor in the student achievement.  Students will do well if they  
develop good work habits.  The habits that are created and followed become the way in which  
students approach their learning and will then lead to greater success.   
Students that do homework on occasion or only study the day before a test or exam or leave things 
until the last minute will not be as successful as the students that make school work a priority and 
improve their approach to school.  Being on time, attending each day and working the entire period 
will lead to greater success for students rather than the students that do not attend on a regular  
basis or struggle with being tardy.  If a student stops working during the period they stop learning 
during the period.  We know the brain is like a muscle and needs to continue to be developed 
through hard work , teaching and learning,  The work habits that students practice will lead to  
greater success.  The greater the work habits the greater the success. 
 

Students can continue to improve their learning and skills through the After School Intervention  
Program named Counting On You. This Program has been supporting our students in their learning 
and provides valuable time to work on student success.   
Students should arrive for the learning after school at 2:45 pm and stay until 3:15 pm.  Sunday, 
Monday, and Tuesday.  Please continue to support the student attendance on time. This habit is a 
valuable predictor of future academic success.  Being on time and ready to learn each and every-
day has proven to predict future student success, the school start time is 7:30 am. 

 

 

 



 

 

 

  الفعاليات القادمة
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Sincerely, 

           Mr. Paul Barwinski 

Secondary School Principal 

 

Growth Mindset: 

We want students to work hard 
at school everyday.  This will 
lead to success.  The Counting 
On You Program after school 
also helps support student 
learning. 

 

The first semester for the CBS 
secondary school officially 
closed with our examination 
period.  Teachers worked hard throughout the week to produce examinations 
to challenge and extend the learning of our students. Equally, our students 
stepped up to the challenge of preparing themselves for the rigors of the  
exam. At CBS, we continue to challenge students with examination  
questions and tasks that will prepare them for university study. Students 
must continue to work on their study skills to better prepare for exams and 
other summative assessments. Good luck to our secondary students for the 
new semester. 
 
Professional Development: 
Teacher in-service is an important part of the professional learning that CBS 
offers to all its staff. The elementary and secondary administration held  
professional development sessions focused on Differentiated Instruction.  
Differentiated Instruction refers to the various processes and procedures 
which teachers can utilize to help students to master skills, knowledge and 
understanding in the classroom. These practices are based upon the needs, 
interests, and aptitude of your child. The professional development sessions 
offered a multitude of opportunities for teachers to learn, discuss and  
practice a wide variety of differentiated instruction methods. These  
instructional practices serve to facilitate the daily learning of your child. We 
would like to thank teachers for their hard work throughout the Professional 
Development. Teachers are well equipped to guide your child’s  
learning for the coming semester. 
 
 
 



 

 القيم األساسية

 نؤمن بـ: 

 . المسئولية الفردية1

. الفكر اإليجابي تجاه 2

 األفراد

 . تطوير التفكير الناقد3

 

 الفعاليات القادمة

 

 فبراير 41

يوم الصداقة / اليوم 

 البرتقالي

 

 

 فبراير  21

 احتفاالت اليوم الوطني

 

 فبراير  22/  24

 اليوم الوطني

 
 22 / 22 فبراير

 معرض التكنولوجيا / الفن
 
 

 فبراير  22

 -اجتماع سمة الشخصية 

 التعاون

 
 

 

 التعاون

 هذا الشهر بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة
 إدخال الموهبة في الحياة

 2112فبراير  — 2العدد رقم 

 المدرسة الثانوية

 

 مع خالص تحياتي، 

 السيد / بول بارونسكي  

 مدير المدرسة الثانوية 

 رسالة المدرسة:

"نعمل في المدرسة الكندية ثنائية اللغة على توفير بيئة تتسم باالحترام واالمن والدعم تقوم 

 بالعمل على التشجيع لتحقيق أسمى التوقعات والنجاح األكاديمي".

 السادة أولياء األمور األفاضل،

ها نحن قد أكملنا النصف األول من العام الدراسي مع بداية شهر فبراير. إننا لنشعر بالفخر بالتعلم 

والتطور الذي حدث هنا في المدرسة الكندية ثنائية اللغة. إن طالب المدرسة الكندية ثنائية اللغة 

يجاهدون من أجل تحقيق رسالة المدرسة وإحيائها من خالل السعي نحو التطور كل يوم. إن 

 .الطالب يفهمون بشكل أفضل كيفية الوصول إلى التوقعات السامية والنجاح األكاديمي لمستقبلهم

 إننا نرى طالبنا يعملون بجد واجتهاد من اجل تعلمهم وتحقيق أفضل النتائج. 
 

إننا نواصل في المدرسة الكندية تعزيز التوقعات العالية والنجاح األكاديمي من خالل تقديم برامج 

بعد اليوم الدراسي التي تفضي إلى تعزيز احترام الذات والحياة الصحية لدى الطالب. وتتمثل 

الفرص التي تقدمها المدرسة الكندية من خاللها نادي ما بعد اليوم الدراسي في برنامج العدالة 

.  سوف Girls Getting Alongالتصالحية والروبوتات والكتاب السنوي والدراما و برنامج 

تركز البرامج على منح الطالب الفرصة للتعلم واالستمتاع في مناطق ومجاالت أخرى غير 

فصولهم الدراسية. باإلضافة إلى ذلك، سيتعلم الطالب إطالق العنان لمهاراتهم القيادية وعدم تقييدها 

 وتطبيق هذه المهارات في المواقف اليومية.
 

في المدرسة الكندية ثنائية اللغة نقوم بتوفير بيئة تتسم باألمان والدعم والتعلم وسنعمل سويا لضمان 

السلوك اإليجابي الذي يتسم باالحترام في جميع طالبنا في كافة األوقات. سوف يُعاقب بالحجز أو 

بعقد اجتماع مع ولي األمر و/أو بتوجيه إنذار خطي من قبل االخصائية االجتماعية أي طالب يقوم 

بأي من أفعال التنمر اللفظية أو بالضرب أو باللكم أو بأي نوع من أنواع المشادة الجسدية أو أعمال 

التهديد العاطفي أو التنمر عبر االنترنت سواء كان هذا الطالب قد بدأ هذا الفعل أو كان ردا أو 

انتقاما لفعل مشابه. ومن الممكن أن يتعرض هذا الطالب للعدالة التصالحية واإليقاف المؤقت 

وإخطار الوزارة وفصله من المدرسة الكندية. إننا نؤمن بسياسة عدم التشابك والتدخل باأليدي 

وبالتوقعات السلوكية المنصوص عليها في دليل الطالب. نقوم في المدرسة الكندية بتدريس منهج 

كندي مالئم )أونتاريو( ويعتبر التحدث باللغة اإلنجليزية عنصرا أساسيا من اجل تحقيق النجاح في 

هذا المنهج. ومن المفترض من الطالب التحدث باللغة اإلنجليزية عند تواجدهم في المدرسة.  حيث 

أن عدم التحدث باللغة اإلنجليزية عند تواجدك بالمدرسة الكندية سوف يحد من عملية التعلم 

والممارسة والتي تساعد الطالب على تحقيق النجاح في هذا المنهج. وسيتم دعم الطالب بشكل 



 

 

أمراً مهما جدا في تحصيل الطالب األكاديمي. أثبتت األبحاث حقيقة أن حضور الطالب يعد 

الحضور هو العامل الرئيسي في تحقيق اإلنجاز والتحصيل االكاديمي للطالب. باقي لدينا 

 يوم دراسي.  581يوما دراسي في المدرسة الكندية. أما في أونتاريو فهناك  511

يوما من عدد  23هذا يعني أن عدد أيامنا الدراسية في المدرسة الكندية ثنائية اللغة أقل بـ 

 األيام الدراسية في أونتاريو. 

من الهام والضروري وصول الطالب إلى المدرسة في الوقت المحدد والتواجد في المدرسة 

 الكندية من أجل التعلم كل يوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعتبر عادات العمل من العوامل الهامة في تحصيل الطالب. فسيقوم الطالب بعمل جيد عند القيام بتطوير وتنمية عادات عمل 

جيدة. لقد أصبحت العادات التي يتم تأسيسها واتباعها هي الطريقة التي يصل من خاللها الطالب إلى تعلمهم والذي سوف يؤدي 

 إلى مزيد من النجاح.

 

إن الطالب الذين يقومون بعمل الواجبات المنزلية بشكل غير منتظم أو أنهم يقومون بالدراسة واالستذكار قبل يوم فقط االختبار 

أو االمتحان أو أنهم يتركون األمور حتى اللحظة األخيرة لن يکونوا ناجحين مثل الطالب الذين يجعلون المدرسة على رأس 

أولوياتهم. إن الحضور في الوقت المحدد كل يوم والعمل طوال الفترة سوف يؤدي إلى تحقيق نجاح للطالب بشكل أكثر عن 

الطالب الذين ال يحضرون على أساس منتظم أو الذين ما دوما يتأخرون. إذا توقف الطالب عن العمل خالل الفترة توقف عن 

التعلم خالل هذه الفترة. إننا نعلم أن الدماغ يشبه العضالت، ويحتاج إلى مواصلة تطويره من خالل العمل الشاق والتعلم. إن 

 عادات العمل التي يمارسها الطالب سوف تؤدي إلى تحقيق المزيد من النجاح. وكلما زادت عادات العمل كلما زاد النجاح.

 

 Countingيمكن للطالب االستمرار في تحسين تعلمهم ومهاراتهم من خالل برنامج التدخل بعد اليوم المدرسي وهو برنامج "

On You.إن هذا البرنامج يدعم طالبنا في تعلمهم ويوفر وقتا ثمينا لهم بطريقة تساعدهم على تحقيق النجاح ." 

عصرا في أيام  2451ظهرا والبقاء حتى الساعة  34:1ينبغي على الطالب الحضور للتعلم بعد اليوم المدرسي في تمام الساعة 

األحد، االثنين، والثالثاء. يرجى االستمرار في دعم حضور الطالب في الوقت المحدد. تعتبر هذه العادة مؤشر مهما من 

مؤشرات النجاح األكاديمي في المستقبل. كما أنه ثبت أن الحضور للمدرسة في الوقت المحدد كل يوم وعلى اتم االستعداد لتلقي 

 صباحا. 1427التعليم يعد مؤشر ينبأ عن نجاح الطالب في المستقبل. يبدأ اليوم الدراسي في تمام الساعة 



 

 

 

  الفعاليات القادمة
 

 

 

 

 

 

 هذا الشهر بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة
 إدخال الموهبة في الحياة

2102فبراير  - 2العدد   

 المرحلة الثانوية

 

 مع خالص تحياتي، 

 السيد / بول بارونسكي  

 مدير المدرسة الثانوية 

 

 تطوير وتحسين المهارات والقدرات من خالل العمل الجاد:

إننا بحاجة إلى أن يعمل الطالب بجد واجتهاد في المدرسة كل يوم حيث سيؤدي ذلك إلى تحقيق 

 Theالنجاح. كما أن برنامج "

Counting On You بعد الدوام "

المدرسي سوف يساعد في دعم تعلم 

 الطالب.

 

لقد أنتهى الفصل الدراسي األول 

للمرحلة الثانوية في المدرسة الكندية 

ثنائية اللغة رسميا مع انتهاء فترة 

االمتحانات لدينا. لقد عمل المعلمون 

بجد طوال األسبوع إلجراء االمتحانات 

لتحدي وتوسيع نطاق تعلم طالبنا.  

وبالمثل، صعد طالبنا إلى مستوى 

التحدي المتمثل في استعدادهم لمواجهة االمتحانات. نواصل في المدرسة الكندية تحدي الطالب مع 

أسئلة االمتحانات والمهام التي ستعدهم للدراسة الجامعية. يجب على الطالب االستمرار في العمل 

على مهارات دراستهم حتى يكونوا على استعداد بشكل أفضل لالمتحانات والتقييمات الختامية 

 األخرى. نتمنى حظًا سعيًدا لطالب المرحلة الثانوية لدينا خالل الفصل الدراسي الجديد.

 

 التطوير المهني: 

إن جلسات تطوير المعلم مهنيا تعد جزءاً هاما من التعلم المهني الذي تقدمه المدرسة الكندية لجميع 

معلميها. عقدت اإلدارة االبتدائية والثانوية دورات التطوير المهني التي تركز على التعليم المتمايز 

والمتنوع. يشير التعليم المتمايز والمتنوع إلى العمليات واإلجراءات المختلفة التي يمكن أن 

يستخدمها المعلمون لمساعدة الطالب على إتقان المهارات والمعرفة والفهم في الفصل المدرسي. 

تستند هذه الممارسات على احتياجات طفلك واهتماماته واستعداده. لقد قدمت جلسات التطوير 

المهني العديد من الفرص للمعلمين للتعلم ومناقشة وممارسة مجموعة واسعة من أساليب التعليم 

المختلفة. تعمل هذه الممارسات التعليمية على تسهيل التعلم اليومي لطفلك. ننتهز هذا الفرصة لنشكر 

المعلمين على عملهم الجاد طوال جلسات التطوير المهني. إن معلمونا مجهزين بشكل جيد لتوجيه 

 وإرشاد تعلم طفلك خالل الفصل الدراسي القادم.
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