DALLAS BROOKS TOPLUMU İLKOKULU
HABER BÜLTENİ

MÜDÜR: Valerie Karaitiana
Okul Konseyi Başkanı: Pat Townsend
Müdür Yardımcıları: Bayan Anne-Maree Grozdanoski ve Bay Justin Lania

Dallas  9309 1181 Veb sitesi: www.dallasps.vic.gov.au
E-posta: dallas.brooks.cps@edumail.vic.gov.au

Bakış İfademiz: “Öğrencilerimizin okur-yazarlıkta ve matematikte başarılı, yaratıcı, güvenli ve mutlu olmalarıdır”

1. Dönem

Sayı : 2

Müdürün Köşesi

23 Şubat 2017, Perşembe

2017 OKUL KONSEYİ SEÇİM BİLGİLERİ ve BİLDİRİMİ

Okul Günlüğü
Okullararası spor
karşılaşmaları
24 Şubat, Cuma

İşçi Bayramı Günü
Resmi Tatil
Okul kapalı olacaktır
13 Mart, Pazartesi
Ev Ödevi Klübü
28 Şubat, Salı günü
başlıyor
Günlük Ücret: 5.00$
Salı: ö.s. 3:15 – 4:15
Çarşamba: ö.s. 3:15 –
4:15
Perşembe: ö.s. 3:15 –
4:15

VELİLERE BİLGİ
Okul konseyi nedir ve neler yapar?

Victoria'daki tüm devlet okullarının bir okul konseyi vardır. Merkezi olarak sağlanan kurallar dahilinde, bir okulun ana yönlerini
belirlemek amacıyla, yetkileri verilen, yasal olarak oluşturulmuş bir organlardır. Okul konseyi, okulun öğrencileri için sağladığı
eğitim kalitesini doğrudan etkileyebilir.
Okul konseyinde kimler vardır?
Olası üç kategori vardır: Görevli seçilmiş Veli kategorisi. Toplam üye sayısının üçte birinden fazlası bu kategoriden olmalıdır.
Görevli seçilmiş veliler Eğitim Bakanlığı (DET) çalışanları olabilir olabilir, ancak okulda isdihdam edilmemelidirler.
Görevli bir seçilmiş Eğitim Bakanlığı çalışanı kategorisi. Bu kategorideki üyeler, okul konseyinin toplam üyeliğinin üçte
birinden fazlasını oluşturabilir. Okul müdürü otomatik olarak bu üyelerden biridir.
İsteğe bağlı olarak Toplum üyeleri. Bu üyeler, özel yetenekleri, ilgi alanları veya deneyimleri nedeniyle konsey kararı ile
seçilmişlerdir. Eğitim Bakanlığı çalışanları toplum üyeleri olmak için uygun değildir.
Tüm üyelerin görev süreleri iki yıldır. Üyelerin yarısı her yıl görevlerinden ayrılamalı ve yıllık okul konseyi seçimleri için boşluk
bırakmalıdır.
Velilerin üyeliği neden bu kadar önemlir?
Okul konseylerindeki veliler, önemli bakış açısı sağlarlar ve okulun yönünü şekillendirmeye yardımcı olabilecek değerli becerilere
sahiptirler.
Bir okul konseyinde faal duruma gelen veliler, katılımlarını kendileri için tatmin edici bulmaktadırlar ve ayrıca çocuklarının okula ait
olma konusunda, kendilerini daha fazla hissettiklerini görebiliyorlar.

Nasıl katılabilirsiniz?
En kolay yol, her yıl 1. Dönemde yapılan seçimlere katılmaktır. Bununla birlikte, oylama, yalnızca aday olarak gösterdiklerinde ve
de pozisyondan daha fazla aday varsa yapılır. Bu nedenle, ciddi olarak düşünebilirsiniz; Seçim için okul konseyinin bir üyesi olarak
katılabilirsiniz ya da başka bir kişinin seçime katılması için teşvik edebilirsiniz.
Okul konseyinde olmak için özel tecrübeye ihtiyacım var mı?
Hayır. İhtiyacınız olan şey, çocuğunuzun okula olan ilgisi ve okulun geleceğini şekillendirmeye yardımcı olabilmek için başkalarıyla ortak çalışma isteğinizdir.
Seçimlere başvurmak için ne yapmanız gerekiyor?
Okul müdürü, her yıl 1. Dönem'in başlangıcından sonra bir bildirim yayınlayacaktır ve aday başvurusun çağrısında bulunacaktır. Bütün okul konseyi seçimleri Mart ayı sonuna kadar
tamamlanmalıdır. Seçim için başvurmaya karar verirseniz, biri tarafından aday olarak aday gösterebilirsiniz veya kendi kendinizi aday olarak gösterebilirsiniz. Okul Konseyi adaylık
formları okul ofisinde mevcuttur. Tamamlandıktan sonra, seçim bildiriminde belirtilmiş olan süre zarfında, lütfen adaylık formunu müdüre iade ediniz. Okul konseyinde boşalan yerlerden
daha fazla aday varsa, adaylığın tamamlanmasının ardından sonraki haftada oylama yapılır. Hatırlatıyoruz …. Başvurmak istiyorsanız ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, lütfen
Müdür ile iletişime geçmekten çekinmeyin.
Çizelge 4 - Seçim ve Başvuru Çağrısı
Dallas Brooks Toplumu İlkokulu Okul Konseyi üyeleri için bir seçim yapılacaktır.
Başvuru formları okulun veb sitesinden veya ofisimizden alınabilir ve başvurular 2 Mart, 2017 Perşembe günü saat ö.s. 4:00'dan önce yapılmaktadır. Gerekirse oylama yapılacaktır ve
oylama 17 Mart 2017, Cuma ö.s. saat 4:00'da sona erecektir. Adaylığın sona ermesinin ardından, alınan adayların listesi okulun girişinde ilan edilecek. Seçim için açılan her üyelik
kategorisindeki görev süreleri, üyelik kategorileri ve pozisyon sayısı aşağıdaki gibidir:
Üyelik Kategori
Görev Süresi
Pozisyon Sayisi
Veli Kategorisi
2017'de yapılan seçimlerin yapıldığı tarihten sonraki günden itibaren, 2019'da seçimlerin ilan
5 x 2 yıllık pozisyonlar
edildiği tarihe kadar
Eğitim Bakanlığı Çalışanları

2017'de yapılan seçimlerin yapıldığı tarihten sonraki günden itibaren, 2019'da seçimlerin ilan
edildiği tarihe kadar

2 x 2 yıllık pozisyonlar

Toplum Üyeleri

2017'de yapılan seçimlerin yapıldığı tarihten sonraki günden itibaren, 2019'da seçimlerin ilan
edildiği tarihe kadar

2 x 2 yıllık pozisyonlar

Valerie Karaitiana – Müdür

Anaokulu’ndan 6’ncı sınıfa Kadar Öğrenim Merkezi – Üstünlük için uğraş veriyor
Oyun Grubu
Anaokulundan 6’ıncı sınıfa eğitim

Anaokul
Çocuklar, anaokuluna uyum sağladılar ve yeni anaokul düzeni öğrenmek, arkadaşlıklar kurmak ve bağımsızlıklarını geliştirme konusunda uğraş veriyorlar.
Çocuklara renk ve şekilleri öğretmeye başladık. Bu konulardaki öğrenimlerini desteklemek için çeşitli oyun odaklı dersler ve el-işiyle resimler yaptık. Ailelerimize
çocuğunuzun çantasında her gün bir şapka ve gerektiğinde kullanmak için yedek kıyafet göndermenizi hatırlatırız.
(Kırmızı.Mavi ve Yeşil Grup) Anaokul Öğretmenleri
Ana Sınıf
Ana Sınıfındaki öğrenciler okula son derece güzel bir şekilde uyum sağladılar. Öğrenciler okuma ve yazma dersinde alfabelerini öğrenmekle meşguldürler.
Matematik dersinde ise 0-10 arasındaki sayıları sayıyorlar. Bazı öğrenciler 0-20 arasındaki sayıları bile sayabiliyorlar. Kitap okuma için bu hafta evlere kitap
gönderildi. Bütün öğrencilerin her gece bir yetişkin ya da daha büyük kardeşiyle kitap okuması son derece önemlidir. Kitapların gece okunup, ertesi günü okula geri
gönderilesi gerekmektedir.
Sheena Collins-Marks - Ana Sınıf Grubu
1. Sınıflar
1. Sınıf sınıf öğrencilerimiz, soruşturma ve yazma derslerinde geçmişte yaşayan insanlar hakkında çalışmalar yapıyorlar. Sorgulama konusunun bir parçası olarak,
öğrenciler öğrenme kutularını oluşturacaklar. Evde yedek ayakkabı kutularınız varsa, lütfen çocuğunuzla okula gönderiniz. Ödevlerin her Pazartesi okula iade
edilmesi gerektiğini hatırlatırız.
Chisako Hazama – 1. Sınıf Grubu
2. Sınıflar
İkinci sınıf öğrencileri, iki hafta boyunca, aileleri ve geçmişleri hakkında araştırma yapıyorlar. Kim oldukları ile nasıl bağlantı kurduklarını öğrenmek için çok
çalışıyorlar. Dünyanın dört bir yanından farklı kültürler üzerinde çalışmalar yapıyoruz ve öğrenciler kendi ülkelerinin kültürlerini hakkındaki bilgileri coşkuyla
paylaşıyorlar. Soruşturma çalışmalarının bir parçası olarak öğrenciler öğrenim kutuları oluşturacak. Ailelerimizin evlerinde yedek ayakkabı kutuları varsa, lütfen
çocuklarınızla birlikte okula gönderebilirmisiniz? Bu bizleri çok memnun edecektir! Öğrenciler, dışarki oyun oynamaları için şapkanlarını her gün okulda giyilmeleri
gerektiğini hatırlatıyoruz.
Boban Stanisic – 2. Sınıf Grubu
3. Sınıflar
Sınıf 3'ler derslerine kolay ayak uyduruyorlar ve 2017 yılındaki ders yılına iyi bir başlangıç yaptılar. Okuma dersinde, okuma kalitesini artırmanın yanısıra, gerçekleri
ve görüşleri de inceliyoruz. Her çocuğun da evlerinde her gün en az 20 dakika kitap okuması bekleniyor. Matematikte sayıların değerini ve sayıları yeniden
adlandırmayı inceliyoruz. Bu arada uzunlukları ölçmeye başlıyoruz. Şu andaki yazı konumuz ikna edici metinlerdir ve 1. Dönem için araştırma birimimiz, “Benim
Memleketimdir”. Toplulumumuzda ve içerisinde yer alan farklı roller üzerine odaklanmaktayız. Ev ödevi, her Pazartesi günü verilmektedir ve Cuma günü geri iade
edilmesi gerekmektedir. 1. Dönem boyunca şapkaların oyun oynarken dış mekanda giyilmesi gerektiğini lütfen unutmayınız. Perşembe günü bilgi toplantısına gelen
velilerimize teşekkür ediyoruz. Birçok mutlu yüzleri görmek harikaydı.
Richard Eagle – 3. Sınıf Grubu
4. Sınıflar
Perşembe günü Veli Bilgilendirme Gecemize katıldığınız için teşekkür ederiz. Gece büyük bir başarı ile geçmiştir. Toplantıyı kaçırdıysanız ve sorularınız varsa,
lütfen öğretmenlerle iletişime geçmekten çekinmeyin. 4. sınıf öğrencileri, dizüstü bilgisayarlarını okur-yazarlık, matematik ve sorgulama derslerinde kullanırken çok
heyecanlıydılar. Birçok öğrenci şu anda soruşturmalarını araştırma ve cevap bulma aşamasındadırlar. Velilerimizin küçük dizüstü bilgisyarları için, eğer yapmadılarsa
ödeme yapmaları hatırlatılır. Desteğiniz için teşekkürler!
Yun Chen – 4. Sınıf Grubu
5/6 Sınıflar
5 ve 6. Sınıf öğrencileri yeni öğrenim yılına güzel uyum sağladılar ve şimdi sınıflarında sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Birçok öğrenci, okul liderleri konuşmalarını bu
hafta yaptılar ve önümüzdeki haftalarda Okul Kaptanlarını ve diğer liderleri duyuracağız. Bu hafta okullararası sporlara başlıyoruz ve tüm takımları teneffüslerde bile
çok çalışıyorlar. Dizüstü küçük bilgisaylarının (netbook) ödemelerinin yapılması gerektiği hatırlatılırız, çünkü netbook önemli bir öğrenim aracıdırlar.
Leah Basset – 5/6. Sınıf Grubu
Toplum Binası
•
Toplum Binasında ÜCRETSİZ İngilizce dersleri verilmektedir. Bu kurslara, Avustralya’ya yeni gelip de hükümet tarafından fon alan programlara hakkı
olmayan, kişiler de katılabilir. İngilizce kursu Pazartesi ve Salı günleri sabah saat 9:15’den ö.s. 12:15’a yapılmaktadır. Yeni katılımcıları bekliyoruz.
•
Toplum binasında üç oyun grubu faaliyet göstermektedir. Oyun grupları Pazartesi günü sabah 10:00 ile 11:30 arası, Salı günleri sabah 10:00-11:30 ve
ö.s. 12:30-2:00 arasında yapılmaktadır. Bu arada oyuncak ve kitap kütüphanemiz Pazartesi ve Salı günleri sabah 11:30-12:00 ve ayrıca Salı günleri 2:002:30 arasında yapılmaktadır.
•
Desteklenen Mini Konuşma Oyun grubu, Pazartesi günleri ö.s. saat 1:00 ile 3:00 arası yapılmaktadır. Kayıt yaptırabilirsiniz.
•
Kahvaltı Klübü Çarşamba ve Cuma günleri sabah saat 8:15- 8:45 arası yapılmaktadır. Kayıtlara devam ediyoruz. Lütfen kayıt yapınız.
•
Pasta süsleme kursu Perşembe günleri sabah saat 9:30 - 11:30 arasında yapılmaktadır. El işi Klübü ise Çarşamba günleri 9:15-11:00 arası
yapılmaktadır. Yeni katılımcıları bekliyoruz.
•
2. Dönemde Eğitim Desteği Sertifikası (Education Support) (3) kursu yapılacaktır. Eğer bu kursa katılmak istiyorsanız lütfen Toplum Binası Kordinatörü ile
konuşunuz.
•
Uluslararası Kadınlar günü için Hume Belediyesi içerisindeki Toplum Binaları tarfından bir kutlama yemeği düzenlenmiştir. Melrose Drive, Tullamarine
adresinde bulunan Melrose Resepsiyon ve Kongre Merkezi’nde, gece saat 7:00 ile 11:00 arasında gerçekleşecektir. Geceye sadece kadınlar katılacaktır.
Alkolsüz ve çocuksuz olacak olan gecenin ücreti 35$ olup, Toplum Binamızdan elde edilebilinir.
Gail Hart - Toplum Binası Kordinatörü
1.

Dönemin Son günü ~ 31 Mart, Perşembe ö.s. 2:30
2. Dönemin ilk günü ~ 18 Nisan, Salı 2017
Ana Sınıflardan 6. Sınıflarda olan öğrenciler okul tatilinde okula gelmemelidirler.
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