
 النشرة اإلخبارية
 المدير: فاليري كاريتيانا

 المديرون المساعدون: السيدة آن ماري غروزدانوسكي والسيدة أميرة حسنين

  1111 9039الهاتف: 
www.dallasps.vic.edu.au :الموقع اإللكتروني 
dallas.brooks.cps@edumail.vic.gov.au البريد االلكتروني-  

 

0303 1العدد  1الفصل  الرؤية: "أن يكون طالبنا يعرفون القراءة والكتابة واإلبداع واألمان والسعادة"  

PRINCIPAL TEAM 

 قابل المعلم    

  

  

 في األسبوع الماضي كان لدينا أول لقاء مع المعلم. تشكيل عالقات إيجابية مع

ينطوي الطالب على تعلم ما يفعلونه  خارج المدرسة. هذه االجتماعات تسمح للموظفين 

أولياء األمور مشاركة األفكار القيمة في كل طالب حتى نتمكن من تحقيق أفضل نتائج و

التعلم.نحن نشجع التواصل المفتوح بين الموظفين وأولياء األمور على مدار العام. كل 

 طفل لديه خطة دعم التعلم التي تستهدف

 احتياجات التعلم الفردية.

مساحة التعلم                                            

                                      

كل يوم يبدأ التعلم في التاسعة صباًحا في كل مساحة تعلم. اآلباء                          

واألمهات مدعوون للتحدث إلى المعلمين قبل وبعد المدرسة. من أجل التحدث إلى 

الموظفين ، يمكنك االتصال بالمكتب األمامي وسيرجع الموظفون مكالمتك لترتيب وقت 

مناسب لالجتماع.نطلب من اآلباء واألوصياء االنتظار خارج أماكن التعلم حتى يدق 

 الجرس.

الحضور                                               

                                            

  

يعد الذهاب إلى المدرسة كل يوم هو الجزء األكثر أهمية في طفلك التعليم. يتعلم 

الطالب أشياء جديدة في المدرسة كل يوم. غياب المدرسة يضعهم وراءهم. نرغب 

جميعًا في أن يحصل طالبنا على تعليم جيد ، وتبدأ اللبنات األساسية للتعليم الجيد 

 بالطالب القادمين إلى المدرسة كل يوم.

إذا تغيب الطالب عن المدرسة بانتظام ، فإنهم يفوتون تعلم المهارات األساسية التي  

 ستؤهلهم للنجاح في السنوات األخيرة من المدرسة.

  فريق  الرئيسي

 

 

 

 

 

 

 

 اسبوع 6

 تصوير المدرسة  6  اذار 

 اسبوع 7

  9عطلة رسمية  اذار 

 

 اسبوع 1

 يوم المنهج 18 اذار 

 

 اسبوع 9

اذار 72   نهاية المدة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 فريق العمود الرئيسي

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  تابع الحضور .....                                                                                                             

 

كل يوم ضائع سينتج عنه انخفاض في التحصيل والكتابة والقراءة. يتم تحديد أهمية الحضور في وقت مبكر. غالبًا ما 
يظل الطفل الذي يفتقد أيام الدراسة في المؤسسة يغيب عن الدراسة في السنوات الالحقة ، ويتلقى درجات اختبار أقل من 
زمالئه في الفصل. من الضروري أن يذهب الطالب إلى المدرسة كل يوم ، حتى في السنوات األولى من المدرسة 
 االبتدائية. تذكر ، كل يوم مهم. إذا كان طفلك يجب أن يغيب عن المدرسة ، تحدث مع المعلم في أقرب وقت ممكن.

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                              AUSLAN برنامج 

 بدأ برنامج لغة اإلشارة الخاص بنا. نرحب بميليسا في مدرستنا التي تدرس لغة اإلشارة لسنوات عديدة.              

 ما هو اصالن؟                                                                                                 

أوسالن هي لغة اإلشارة األسترالية ، وهي اللغة األم لمجتمع الصم األسترالي ، وهي لغة بصرية مكانية               
تحتوي لغة اإلشارة على عناصر لغوية ، مثل أشكال اليد وتعبيرات .طبيعية مع قواعدها اللغوية والمفردات الخاصة بها

الوجه وإمالء اإلصبع.عالمة الكلمة الرئيسية مختلفة عن لغة اإلشارة. عالمة الكلمة الرئيسية هي نظام اتصال يستخدم 
 إشارات أوسالن واحدة لدعم اللغة المحكية لألفراد الذين يعانون من تأخير في التواصل واللغة.

فوائد تعلم اوسالن                                                                                                  

 لغة اإلشارة يمكن:                                                                                               

 تعزيز التنمية التعليمية والشخصية لألطفال                                                                     

 زيادة االحتفاظ الذاكرة ومعالجتها                                                                                

 تحفيز نمو الدماغ والمرونة العقلية                                                                              

 زيادة التمتع في التواصل لكل من األطفال السمع والصم.                                                     

 سقيفة الدراجات                                                        

سقيفة الدراجة الجديدة جاهزة تقريبًا لالستخدام. بحلول نهاية الفصل الدراسي ، نأمل أن نرى أطفااًل يذهبون إلى 
مسدن   المدرسة كل يوم. يقع سقيفة الدراجة في الجزء األمامي من المدرسة بالقرب من المدخل الجانبي لشارع   

 أحضى بأسبوع ممتع.                                                                                                     



 تسجيالت جديدة                                                                                                                 
اآلن. يرجى االطالع على موظفي المكتب  7272يتم قبول التسجيالت لعام  - 6نرحب بالتسجيالت الجديدة من المؤسسة إلى السنة  

 للحصول على تفاصيل التسجيل.
 

 تغيير المعلومات الشخصية للعائلة
بالغ المدرسة حتى نتمكن إالرجاء إبالغ "مكتب أدارة المدرسة إذا حصل أي تغيير في التفاصيل الشخصية. من المهم عند تغيير أرقام الهاتف 

 من االتصال باألهالي وأولياء األمور. وبالمثل، في حالة تغيير اتصاالت الطوارئ يرجى إعالمنا.

 
يمكنكم الحصول عليها في مكتب أدارة المدرسة.  CSEFقدم اآلن الرجاء إكمال إستمارات منحة الحكومة لدعم برامج الرياضة والتخييم 
$ تدفع 101الرجاء إكمال استمارة المنحة بمبلغ  CSEFأذا كنتم مؤهلين للحصول على منحة الحكومة لدعم برامج الرياضة والتخييم 

 للمدرسة لتغطية التكاليف الرحالت لطفلك.
CSEFتشمل منحة                                                                                                          التطبيقات مفتوحة اآلن.    

                                                                                                            

 أخبار مكتب أدارة المدرسة

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  أخبار روضة االطفال "الكندركارتن"

 

كيرتي من مكتب مجموعة  -، فيرجى االتصال ب 7272إذا كنت ال تزال تبحث عن مكان لمرحلة رياض األطفال لعام 

  96266667المدارس الشمالية للسنوات المبكرة 

أيام في األسبوع ونمت الثقة في أماكن التعلم الجديدة. نحن نركز  3ساعات  5استقر األطفال اآلن في جلساتهم التي تبلغ مدتها 
 على دعم الشعور باالنتماء داخل مساحة التعلم لدينا والبناء على استقالل األطفال بعيدًا عن المنزل.

 
تم تشجيع األطفال على االهتمام بمساحات التعلم الخاصة بهم في الداخل والخارج. استمتع األطفال بشكل خاص بسقي 

 النباتات واختيار التفاح من الشجرة ألخذها إلى المنزل.
 

ديناصورات صغيرة. استمتع األطفال باألغاني التي  5في الداخل ، كنا نتعلم األغاني الجديدة بما في ذلك المهرج الغامض و 
 تتضمن الكثير من الحركة واألغاني التي تتضمن ألعابًا.

 
نود تذكير جميع العائالت بإحضار قبعة ، وزجاجة مياه ، وتغيير المالبس وصناديق الغداء الخاصة بهم لطفهم كل يوم. حتى 

 لو كانت غائمة في الخارج ، سنظل نشجع األطفال على ارتداء قبعاتهم في الفصلين األول والرابع.
 

 

 



 

                                                                                                                             معرفة القراءة والكتابة

أثناء جلسات القراءة ، استمر الطالب في استكشاف الكتب ومهارات التعامل مع الكتب. قام الطالب بإنشاء العديد من الكتب 
الصفية معًا حول مواضيع مختلفة. أثناء جلسات الكتابة ، يواصل الطالب استكشاف الحرف األول من اسمهم وتحديد هذه الجمل.    

                                                                                                                             
          

 

 

 

 

                                                                                                                             الحساب

خالل األغاني والقوافي والكتب. بدأ الطالب في استكشاف شكل ثنائي  62إلى  2أثناء الحساب ، يستمر الطالب في ممارسة العد من 
األبعاد وذهبوا في نزهة على شكل لتحديد األشكال في مدرستنا.                                                                    

                                  

 

 

 

 

 

 

       تحقيق
                                                                                                                             

كانوا يمارسون الرد على سؤالنا الكبير ، "ما الذي يجعلني ، أنا؟" وتحديد  .Marvellous Meيواصل طالب التأسيس استكشاف موضوعنا الجديد حول 
 أمثالهم وكرههم. بدأ الطالب أيًضا في استكشاف المهن أثناء اللعب التنموي ، بما في ذلك أن يكونوا أطباء ومصففي شعر وبناة.

 

 

 

هي ل ويسعد فريق التأسيس باإلعالن عن قبول الفوج للمشاركة في دراسة بحثية مع جامعة ملبورن. تبحث الدراسة في فوائد ممارسة اليقظة في الفص
 فرصة رائعة. تم إرسال حزم المعلومات ورسائل الموافقة هذا األسبوع ونشجع اآلباء بشدة على إعادتهم إلى معلميهم.

 

 

 

 أخبار المرحلة التمهيدية

 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 1أخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

معرفة القراءة 
 والكتابة

في الفصل األول ، عمل الطالب بجد لتحسين قدرتهم على القراءة والكتابة 
وصياغة الكلمات التي يصادفونها عادةً في القصص التي يقرؤونها. في 
الكتابة ، لقد عملنا بجد إلضافة المزيد من التفاصيل والمعلومات إلى كتاب 
إعادة فرز األصوات. بدأ الطالب في استكشاف الصفات وتعلموا كلمات 
WOW .يمكنهم إضافتها لتحسين كتاباتهم 

 حساب

 

في الحساب ، واصل الطالب العمل على معرفتهم بالوقت. لقد حققنا 
ً في فهمنا لقضاء الساعة على الساعات التناظرية وبدأنا في  ً رائعا تقدما

 استكشاف أوقات رقمية.

في لغة اإلشارة ، قضى الطالب وقتًا رائعًا في تعلم عبارات بسيطة ، مثل صباح الخير وشكًرا لك. يتعلم الطالب 
 أيًضا التوقيع على أسمائهم ويمارسون هذه المهارة بشغف كل يوم.

مساًء في الفناء  3سنحتفل بإنجازات طالبنا كل أسبوع في تجمع الفوج الذي سيعقد كل يوم أربعاء في تمام الساعة 
 المركزي ، وجميع اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية مدعوون للحضور.

 لغة اإلشارة



  0اخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

معرفة القراءة 
 والكتابة

في مجال محو األمية ، بدأ الطالب في كتابة قصص الحياة. إنهم يعملون على معلومات رائعة وذات صلة ، ويكتبون 
أفكارهم بترتيب زمني. لقد تعلموا عن حياة المؤلف ، رولد دال ، ودرسوا قصة حياة قصيرة عن حياته. حدد الطالب 
 كلمات مهمة في النصوص لتوسيع فهمهم لهذه الكلمات.

 حساب

 تحقيق

في الرياضيات ، بدأ الطالب العمل على الجمع والطرح وبدأوا في رؤية العالقة بين االثنين. انهم يعملون على 
التحقيق في تأثير أخذ جزء واحد بعيدا عن الكل. يعمل الطالب أيًضا على المفردات المرتبطة بالموقع واالتجاه. 

 لقد أعطوا واتبعوا التوجيهات إلى أماكن محددة. 

 

في االستفسار ، يستكشف الطالب كيف يمكن لقوتهم أن تساعد اآلخرين. يسألون أسئلة عن أنفسهم وأقرانهم 
 لتحديد مساهمات بعضهم البعض الفريدة في الفصل والمدرسة.

 

 

Word of the day 

 

Our strengths 

 

Comparing our 

strengths 

نرحب باآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية لالنضمام إلينا لحضور اجتماع الجمعية التأسيسية من الدرجة الثانية كل يوم أربعاء 

مساًء في الفناء. يتم منح الطالب                                                                                     . 6022الساعة   



0اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

معرفة القراءة 
 والكتابة

في القراءة نتعلم إيجاد معنى الكلمة. يتم تشجيع الطالب على استخدام المرادفات الستكشاف معاني الكلمات غير 
المألوفة. في الكتابة ، ما زلنا نعمل على نصوص مقنعة وتوسيع األفكار لحججنا. يتم تصميم الطالب الستخدام 

 الكلمات المتعلقة بالموضوع في كتاباتهم.
 

 يرجى تشجيع طفلك على القراءة كل ليلة ، واستكمال الواجبات المنزلية األسبوعية.

 حساب

 تحقيق

نحن نتعلم عن العمالت والمذكرات األسترالية. سوف يتعلم الطالب كيفية إضافة العمالت المعدنية والعمل 
على إجراء التغييرات. في المدرسة ، سوف نمارس العد باستخدام مجموعة من العمالت المعدنية. في 

 المنزل ، نشجع الوالدين بقوة على توفير فرص مع طفلك لحساب المال أيًضا.

هذا المصطلح موضوع استفساراتنا هو "ما الذي يبقينا على ما يرام". بدأ العديد من الطالب بالفعل تحقيقهم. 
على سبيل المثال ، يهتم بعض الطالب بمعرفة ما قد يحدث إذا لم يكن لدينا ما يكفي من النوم ، ويرغب 
 الطالب اآلخرون في البحث عن خيارات الطعام الصحي.



4اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

يقرأون ويحللون النص. يتطلع الطالب إلى تدوير هؤالء  4في الصف الرابع ، نشارك في دراسة المؤلف. الصف  
 المؤلفين في الفصل الدراسي التالي.

في كتاباتنا ، نعمل بجد لتحسين فهمنا لعناصر تقرير المعلومات.  يعمل الطالب على تحسين كتاباتهم من خالل التحدث  
مع المعلم ثم إضافتهم إلى كتاباتهم. هنا عينة من العمل من طالب واحد. يعرض اليسار المحاولة األولى بينما يعرض 
 الثالثة اآلخرون التغييرات التي تم إجراؤها بعد المؤتمر.

في الحساب ، واصل الطالب العمل على معرفتهم بالقدرة. لقد حققنا تقدما رائعا في فهمنا لوحدات القياس. لقد أتيحت لنا 
 فرص لتغمر في التدريب العملي على األنشطة.                                                                                

في لغة اإلشارة ، شارك الطالب في تعلم األبجدية ، وتعلم عبارات بسيطة ، مثل ، صباح الخير وشكًرا لك. لقد استمتع 
    الطالب بلعب البنغو.                                                                                                          

 



1اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

      تحقيق 

 

كان الطالب في الصف الخامس مشغولين بالتعرف على التغييرات الجسدية واالجتماعية والعاطفية والفكرية طوال 
الحياة. لقد تم استكشاف جسم اإلنسان والتحقيق في تعريف الصحة االجتماعية. ابتكر الطالب خط االستفسار الخاص بهم 
 ، وهم متحمسون لمعرفة الفكرة التي اختاروها في هذا الفصل.   

 

                                                                                                                                                                                      الحساب                                                               

 

خالل دروسنا في الحساب ، نشجع الطالب على استخدام مجموعة من االستراتيجيات العقلية والمكتوبة لحل مشاكل 
الطرح. استخدم الطالب مواد إلعادة تجميع األرقام أثناء تعلمهم لحل المشكالت المكتوبة. لقد كان رائعا أن نرى نوعية 
 العمل في الصف الخامس في جميع أنحاء المنطقة.     

 

                                                                                                                             معرفة القراءة والكتابة   

                                                            

كانت صفات الكتابة الستة زائد واحدة هي محور التركيز الرئيسي لبرنامج محو األمية لدينا. كل يوم ، درس الطالب 
واعترفوا بكيفية استخدام المؤلفين لهم عند الكتابة. إنهم يضيفون معارفهم الجديدة إلى مقاالتهم المكتوبة المقنعة والتي 
 ترتبط أيًضا بتركيزنا على الصحة البدنية.                                                                                  



6اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

                                                                                                                             معرفة القراءة والكتابة       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعمل طالب السنة السادسة على إيجاد كلمات محددة في النص والقدرة على إعطاء تعريفات لهم.  يستخدم الطالب 

سلسلة كتب أحالم األشخاص الذين يبحثون عن الكلمات والمعلومات األساسية. كان الطالب يعملون على تقارير 

 المعلومات الخاصة بهم ، مع التركيز على موضوع االستفسار الخاص بنا كموضوع.

  

 

                                                                                                                                                                                      الحساب                                                               

 

 

 

 

 

لقد تم استكشاف عدد األرقام والقيمة باستخدام الطالب ومخططات قيمة المكان. يقوم الطالب أيًضا ببناء فهمهم لتقريب 
. يعمل الطالب أيًضا على الوقت والتركيز على الوقت والمدة المنقضية.6222و  622و  62األرقام إلى أقرب   

  

 

                                                           تحقيق 

 

                                                    



 مركز المجتمع

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

المتطوعين والمساعدين                                                       

في المحور إذا كنت مهتًما بالتحول إلى متطوع ، فيرجى الحضور إلى المركز والتحدث إلى فاطمة أو    او موساعد نحتاج متطوعين    
 سوزان.             

دروس السباحة                  

إذا كنت مهتًما بتعلم السباحة ، فيرجى االتصال بفاطمة أو سوزان. يتم إجراء الدروس صباح يوم                       
 الثالثاء في مركز برودميوز. عشرة دوالرات لكل جلسة.  

 اللعب الجماعي

صباًحا وجلسات بعد الظهر من  66062صباًحا حتى  62مجموعات اللعب موجودة يومي االثنين والثالثاء. الجلسات الصباحية من الساعة 
مساًء                                                                                                                     7إلى الساعة  67062الساعة 

                  

اللغة اإلنجليزية التحادثية                                                                                                   
   

مساءً  67إلى  9.69يتم تشغيل فصول اللغة اإلنجليزية مجانًا يومي االثنين والثالثاء واألربعاء من الساعة   

 حلول البناء

 برنامج مجاني

 حلول لجميع أسئلتك األبوة واألمومة.

67022حتي  62022من:  72/27/72يبدأ يوم الخميس   

أو البريد اإللكتروني 96269792يرجى االتصال حنان على   

womenshouse@anglicarevic.org.au 

نادي اإلفطار   
                                                                                                                                                  

صباًحا  5.69جميع األطفال في المدرسة مدعوون لحضور نادي اإلفطار في المركز يوم األربعاء والخميس وصباح الجمعة من الساعة 
.صباًحا 5049وحتى الساعة   

 
نادي الخياطة                                                                                                                                    

هذا المصطلح نحن نركز على الخياطة. لقد بدأنا بالفعل وتعلمنا كيفية تقصير الفستان. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الخياطة 
واالستمتاع بصنع أشياء جديدة ، يرجى الحضور ، وتناول كوب من الشاي / القهوة واالستمتاع بالبيئة الودية. الجميع مرحب به. يرجى 

كل يوم جمعة صباحاإحضار أفراد عائلتك و / جيرانك.  

  مكتبة االلعاب      

سنوات استعارة لعبة مجانًا لمدة أسبوعين  9يمكن لجميع األطفال الذين تقل أعمارهم عن  •  

 كل ما عليك فعله هو الوصول إلى المحور وملء نموذج الطلب.       

         6722- 6662يرجى مالحظة اليوم والوقت الجديد: الثالثاء 

         لمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال بمسؤولي المركز سوزان فان ويك ، أو فاطمة غزوي                                               

                                                                                                                     110تحويلة:  1111-9039هاتف: 



 اعالن

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

 


