
 

Core Beliefs   

We believe in:    

  

1.   Individual    

Accountability   

2 . Having a    

positive belief in    

People   

3 . Developing    

critical thinking    

  

Upcoming Events   

May 2   

Gr 8 to 9 Transition  

Workshop   

May 3   

Science Fair   

May 7     

Gr 6 to 7 Transition  

Meeting   

May 10   

Spring Concert    

May 10   

Student Awards  

Ceremony   

May 14   
Creative Day   

May 15   
Ramadan Begins    

May 24   
Workers    

Appreciation Awards   
May 24   

Q4 Gradebook  
Locked   

May 27 - 31     
Grade 12 Exams   

June 3 - 6   
Semester 2 Exams  

Gr 3 to 11   
June 7   

Last Day for    
Students    
June 7   

Gr 12 Graduation   
June 14   

Report Cards Go  
Home   
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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,   
  
May is here and we are preparing for the end of the school year.  The    
students have learned many things this year and will continue to learn until  
the end of final exams.  The students are “ finishing strong ”, as they complete  
their lessons and study for final exams.   
Finishing Strong means the students will attend regularly and on time.  They  
need to give their best effort and work hard until the end of the semester.   
Just like any sporting event the effort required is strong until the match is  
over.  Students need to “ finish strong ” in the same way.   
  

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.   
  
  
  

The very best thing you can do for the  
whole world is to make the most of    
yourself.   Wallace Wattles                                                         
            
            
Caring: Character Trait for the Month of  
April. Students will develop the character  
trait Caring: It is through empathy and  
caring that we improve who we are and  
what we will become.   



Test Preparation:  

  

Test Preparation is vital in preparing on doing well for the remainder of Quarter 4 and also for 
final exams. To do well on tests you must first learn the material, and then review it before the 
test.  

These are techniques to better understand your material: •  Take good notes in your class 
lectures and from        your textbooks.  

• Review your notes soon after class/lecture.  

• Review notes briefly before the next class.  

• Schedule some time at the end of the week for a longer        
review.  

• Organize your notes, texts, and assignments according to 
what will be on the test.   

• Estimate the hours you'll need to review materials. • 
 Draw up a schedule that blocks units of time and   

      material  

• Test yourself on the material.  

• Finish your studying the day before the exam.  

  

  

  

Healthy Living:  

This academic year CBS has been devoted to improving our awareness on issues concerning 
health and healthy living. During the 3rd and 4th quarter, the PE department has had all high 
school students engage in nutrition classes as part of our MSA goal for Healthy Living. Students 
had classes in the second semester devoted to discussing proper food choices, healthy food, 
the effects of fast food, how to count calories and how to gain or lose weight. Students were 
shown what composes a healthy lunch box, amounts of sugar in various food products and how 
to track if you are gaining fat. We also touched upon the importance of staying hydrated, 
differences between sports and energy drinks, vitamins and minerals in everyday nutrition. 
Students watched a healthy living video created by Mr. Milan educating students on the 
importance of leading a healthy life style. We will continue to develop and refine our message 
on healthy living throughout the year.  
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The CBS Annual Talent   
Show  is an important  
event that showcases the  
unique abilities of our  
CBS students. Students  
competed against each  
other to see who truly  
has the “most” talent in  
our school. Throughout  
the event, the audience was dazzled by various dance, song, and acting per 
formances. Students and staff alike watched in wonder of the colorfully enter 
taining acts. After several awe - inspiring performances, our esteemed judges  
had their work cut out, selecting the top three acts for the Talent Show. After  
careful deliberation, the judges awarded the following students:   

1 
st 

  –   Two winners   

•   Hashem Jassem Al Qattan -   B 4   

•   Mohamed Hamad Edrees  - G12   
2 

nd 
  - B 4   

•   Jana Rami Al Asadi   

•   Sheikha Meshari Al Deei   

•   Noor   
3 

rd 
-   3 B   
Shaheen Naser Al Shaheen   

Turki Mohammad Al Najjar   

Abdulaziz Yousef Al Rasheedi   

•   Yousef Osamah Al Bannai   
  

We would like to thank all the staff and student participants for showing that  

CBS has a wealth of talent.  “Bringing Talent to Life.”   
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 القيم األساسية

 بـ:  نؤمن
 الفردية المسئولية. 1
اإليجابي تجاه  الفكر. 2

 األفراد
 التفكير الناقد تطوير. 3

 
 

 الفعاليات القادمة
 

 مايو 2
 9و  8 وفلصفانتقال اورشة عمل 

 
 مايو 3

 معرض العلوم
 

 مايو 7
 الصفوفانتقال  بخصوص اجتماع

 7و  6
 

 مايو 11
 حفل الربيع

 
 مايو 11

 لطالبلتوزيع الجوائز احتفالية 
 
 

 مايو 11
 اليوم اإلبداعي

 
 مايو 11

 بداية شهر رمضان الكريم
 

 مايو 21
 عيد العمال

 
 مايو 21

 غلق دفتر درجات الربع الرابع من السنة
 

 مايو 31 – 27
 12امتحانات الصف 

 
 يونيو 3-6

امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف 
 عشرمن الثالث وحتى الحادي 

 
 يونيو 7

 أخر يوم دراسي للطالب
 

 يونيو 7
 حفل تخرج الصف الثاني عشر

 
 يونيو 11

 إرسال الشهادات إلى المنازل
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 الرسالة:

أمنة وداعمة وفعالة لرفع مستوى تتمثل رسالة المدرسة الكندية ثنائية اللغة في توفير بيئة 
 التوقعات وتحقيق النجاح األكاديمي.

 

 أولياء األمور األعزاء، 

 
 العام هذا كثيرة أشياء الطالب تعلم. لقد الدراسي العام لنهاية نستعد ونحنها قد حل علينا شهر مايو 

كما يقوم الطالب باإلنجاز القوي من خالل استكمال النهائية.  المتحاناتا حتى التعلم وسيواصلون

 .النهائية لالمتحانات اواستذكارها استعداد دروسهم

 

 صارىق بذل الى حاجةحيث إنهم ب المحدد الوقت وفي بانتظاماإلنجاز القوي حضور الطالب  يعنيو

ب الذي يتطل رياضيال حدث. وهذا الموقف يشبه الالدراسي الفصل نهاية حتى بجد والعمل جهدهم

 .الطريقة بنفسوبهذا فالطالب في بحاجة إلى اإلنجاز القوي . المباراة تنتهي حتىجهدا كبيرا وقويا 

 

ن طالبنا مإن نصبببببببب اهتمامنا نحو التفكير العقلي ي مكن 

ن م سبببواء تجربة أشبببياء جديدة والتعلم في جميأل ااوقات

ااخطبببباء التي  وأخبالل البنبجبببباحببببات البتبي يحققونهببببا 

 الطالب يحبباوليرتكبونهببا. ال يتوقف التعلم أبببدال طببالمببا 

مرارا وتكرار. وسبببوف يحقل الطالب النجاي ويصببببحوا 

طالب نبباجحون من خالل العمببل الببدلوب والمثببابرة كببل 

 يوم. 

أفضل شيء يمكنك فعله من أجل العالم أجمأل هو أن 

 تبذل أقصى ما في وسعك. واالس واتليز.

صفة السلوكية لشهر أبريل. سيقوم الطالب الرعاية: ال

 بتطوير الصفة السلوكية. 

الرعاية: تكون من خالل التعاطف واالهتمام بأن 

 ُنحسن ممن نحن عليه وماذا سنصبح في المستقبل.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مع خالص الشكر، 
 السيد / بول بارونسكي                              

 ة الثانويةرحلر الممدي                               



 االستعداد لالمتحان:  

يعد االستعداد لالمتحان شيئا ضروريا وهاما وذلك حتى يبلي الطلب بالء حسنا خالل الربأل الرابأل وااخير من العام الدراسي 

تبلي بالء حسنا عليك أوال أن تدرس المادة ومن ثم مراجعتها قبل االمتحان.  وكذلك خالل االمتحانات النهائية. ومن أجل أن

 وهناك فنيات تمكنك من فهم المادة بشكل أفضل:

 .كتابة مالحظات مفيدة خالل وقت الدرس ومن الكتب المدرسية 

 مراجعة هذه المالحظات فور انتهاء وقت الدرس 

 مراجعة المالحظات باختصار قبل الدرس التالي 

  عمل جدول زمني لقضاء بعض الوقت بنهاية ااسبوع للقيام بعمل

 مراجعة لمدة أطول

 .تنظيم مالحظاتك ونصوصك وواجباتك طبقا لما سيأتي في االمتحان  

 .تقييم وتقدير الوقت المطلوب لمراجعة المواد 

 .عمل جدول زمني محددا الوقت المستغرل لكل مادة 

 متحاناالنتهاء من دراستك في اليوم قبل اال 

 

 
 

 الحياة الصحية:
 

 عملكرست المدرسة الكندية خالل هذا العام اهتمامها نحو التوعية بخصوص أمور وموضوعات تهم الصحة والحياة الصحية. 

كجزء  الثانوية في دروس التغذية ةرسدجميأل طالب المعلى مشاركة خالل الربأل الثالث والرابأل بالمدرسة قسم التربية البدنية 

ا في الفصل الدراسي الثاني . ولقد تلقى الحياة الصحيةرابطة الواليات الوسطى فيما يتعلل با من هدف ركز على تلطالّب دروسل

مناقشة الخيارات الغذائية المناسبة والغذاء الصحي وتأثير الوجبات السريعة وكيفية حساب السعرات الحرارية وكيفية اكتساب 

كميات السكر في المنتجات الغذائية المختلفة ة وصحيالغذاء ب ما هي مكونات علبة ال. كما تم الشري للطالالوزن أو إنقاصه

ن الرياضة االختالفات بيالحرص على شرب الماء والسوائل وكذلك كما تطرقنا إلى أهمية . ب الدهوناسالقيام بتتبأل اكتوكيفية 

لسيد اعن الحياة الصحية قام بإعداده الطالب مقطأل فيديو شاهد . وومشروبات الطاقة والفيتامينات والمعادن في التغذية اليومية

نواصل تطوير وتحسين رسالتنا حول الحياة الصحية وف س. إننا نمط حياة صحيأهمية اتباع الطالب يتم من خالله تعليم ميالن 

 .على مدار العام
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 عرض المواهب السنوي بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة: 

يعتبر عرض المواهب من 
الفعاليات الهامة في المدرسة 
الكندية ثنائية اللغة حيث أنه 

الفريدة التي يتمتأل بها يظهر 
طالب المدرسة. فيتنافس 
الطالب مأل بعضهم البعض 
لمعرفة من يتمتأل بالموهبة 
ااكثر في مدرستنا. ولقد أنبهر 

قد شاهد الطالب والموظفون الحضور خالل الفعالية برقصات وأغاني وعروض مختلفة. ول
على حد سواء العروض في عجب من ااعمال الترفيهية باالوان المختلفة. وبعد العديد من 
العروض المذهلة ، قامت لجنة الحكم المحترمة باختيار أكثر ثالثة عروض موهبة. وبعد 

  إجراء المداولة الدقيقة قامت لجنة الحكام بمنح الطالب التاليين:
 

 فائزين أثنين –ألول المركز ا

  4 –هاشم جاسم القطانB 

  محمد حمد إدريس– G12 
 4B –المركز الثاني 

 جنا رامي السعدي 

 شيخة مشاري الديعي 

 نور 
 3B –المركز الثالث 

  شاهين ناصر الشاهين 

 تركي محمد النجار 

 عبدالعزيز يوسف الرشيدي 

 يوسف اسامة البناي 
 

ر أن المدرسة الكندية هاجهودهم إلظعلی ب الطلن امن کيرلمشاعلمين والماجميأل ر نشکإننا 
واهب. "إدخال الموهبة في الحيالمن امروة يها ثدلثنائية اللغة 

 

 مع خالص الشكر، 
 السيد / بول بارونسكي                              

 ة الثانويةرحلالم مدير                               
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