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”

2. Dönem

Sayı : 1

Okul Günlüğü
Anneler Günü Satışı
4 ve 5 Mayıs
NAPLAN Testi
9, 10 ve 11 Mayıs
7. Sınıfa – Geçiş
Formlarının Ortaokula
verilmesinin son günü
12 Mayıs
Yıllık Genel Kurul
Toplantısı
18 Mayıs, ö.s. saat
5:00’te
Eğitim Haftası
22–26 Mayıs
Öğretmen/Veli
toplantısı
28 ve 29 Haziran

Müdürün Köşesi

27 Nisan 2017, Perşembe

Müdürün köşesi
İkinci döneme hoşgeldiniz. Tatil boyunca güzel geçen Sonbahar havasından memnun
olduğunuza inanıyoruz. Yeni binamız ve kantin çevresindeki yerlerin güzelleştirilmesi
iyi bir şekilde devam ediyor. Dileriz havalar sıcak kalır da Mayıs sonuna kadar işler
tamamlanır. Bay Lania’nın eşi, okul tatilinde bir kız evladı dünyaya getirdi. Siena
bebek, iki kızkardeşi tarafından sevileceğine
ve babaları tarafından şefkat
gösterileceğinden eminiz. Bay Lania ve eşine en iyi dileklerimizi sunuyor ve yakında
Siena ile buluşmayı umuyoruz.
ANZAK GÜNÜ
20 Nisan’da öğrenci liderlik grubumuz üyeleri
ANZAK günü’nün bir bölümü olarak, Maygar Ordu
Barakaları’nda
okulumuzu
temsil
etti.
Öğrencilerimiz bölgedeki okullardan gelen diğer
öğrencilerle bir araya gelerek törene katıldı.
Tören SBS televizyonunun haberleri için çekildi.
Okul Kaptanımız Yadu, seçkin konukların önünde
şiir okuma imkanı buldu. Öğleden sonra 1955‐
1919 yılları arasınd Viller – Bretonneux savaşı
sırasına kaybedilen şehitler anıldı. Okulumuzu
temsil eden öğrencilerimizden son derece gurur
duyuyoruz ve onları ulusal televizyonda izlemek
bizleri çok sevindirdi. Öğrencilerimizi bu özel
törene katılmaya davet ettiği için, Sayın Frank
McGuire’a çok teşekkür ediyoruz.
NAPLAN 4. Hafta

NAPLAN, Ulusal Değerlendirme Programı ‐ Okur Yazarlık ve Matematik dallarında 3, 5,
7 ve 9. Sınıflardaki tüm öğrencilere okuma, yazma, dil (dilbilgisi ve noktalama işaretleri) ve matematiğe yönelik yapılan
yıllık ulusal bir değerlendirmedir. Tüm hükümet ve hükümet dışı eğitim yetkilileri NAPLAN testinin geliştirilmesine
katkıda bulunmuştur.
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Öğrenciler neden NAPLAN testini yapmaktadılar?
NAPLAN, hükümetler, eğitim yetkilileri, okullar, öğretmenler ve velilerin, genç Avustralyalı öğrencilerin okur yazarlıkta ve
matematik alanlarında eğitim sonuçlarını karşılayıp karşılamadığını belirleyebilmeleri için bir yapılan önemli bir
ölçümdür. Testler, velilere ve okullara, sınav sırasında bireysel öğrencilerin nasıl performans gösterdiğini anlamalarını
sağlar. Ayrıca sonuçlar okullara, eyaletlere ve bölgelere, eğitim programlarının nasıl yürüdüğü ve hangi alanların
iyileştirilmesi gerektiği konusunda bilgi vermektedir. NAPLAN testleri, bir okulun değerlendirme ve raporlama sürecinin
bir göstergesidir; Ancak öğretmenlerin her bir öğrencinin performansı hakkında, devam eden kapsamlı
değerlendirmelerin yerini alamazlar.
Okullar, özel ihtiyaçları olan öğrencilere ne gibi ek destek sağlayabilir?
Tüm öğrencilerin NAPLAN testlerine katılmaları önerilir. Engelli olan öğrenciler normalde sınıfta verilen desteği yansıtan
düzenlemeler için hak kazanabilirler. Geçici olarak yaralı olan öğrencilere de yardımcı olunabilinir. Öğrenme güçlükleri
olan bir öğrenci veya yakın bir zamanda Avustralya'ya gelen ve İngilizce konuşmayan bir geçmişe sahip bir öğrenci için
resmi bir muafiyet tanınabilir. Çocuğunuz testten muaf tutulursa veya çekildiyse, okul sizinle iletişime geçerek ve bir
form imzalatacaktır.
Çocuğum test günlerinde okula gitmezse ne olur?
Mümkün olduğu yerlerde, okullar test sırasında okula gelemeyen bireysel öğrenciler için test haftası boyunca başka
zamanda testleri tamamlayabilirler. Bireysel öğrencilerin 12 Mayıs 2017 Cuma gününden sonra testlere katılmaları
yasaktır.
Çocuğumun performansı hakkında bir rapor alacak mıyım?
Yılın sonuna doğru bir NAPLAN raporu okulunuza gönderilecektir. Aynı rapor biçimi, Avustralya'daki her öğrenci için
kullanılmaktadır. Raporlar sizlere gönderildiğinde okul sizi bilgilendirecektir. Bireysel öğrenci sonuçlar kesinlikle gizlidir.

3. Sınıflar

5. Sınıflar

9 Mayıs
Salı

10 Mayıs
Çarşamba

11 Mayıs
Peşembe

İngilizce dili
40 dakika

Okuma
45 dakika

Matematik
45 dakika

Yazma
40 dakika
İngilizce dili
40 dakika

Okuma
50 dakika

Matematik
50 dakika

Yazma
40 dakika

18 Mayıs Perşembe ‐ Yıllık Genel Kurul Toplantısı
Her yıl, Yıllık Rapor halka açık bir toplantıda okul topluluğuna sunulmaktadır. Yıllık raporun okul topluluğuna
sunulmasının amacı, velilere ve daha geniş kapsamlı okul topluluğuna, okulun performans sonuçlarını ve öğrenci
başarılarını ilerletmek için gösterdiği çabaları, ayrıca yasama ve düzenleyici gereklilikleri karşılamak üzere
bilgilendirmektir. Her okul, her yıl 30 Nisan'a kadar Eğitim Bakanlığı'na yıllık bir rapor sunmaktadır. Tüm velileri, 18
Mayıs Perşembe günü ö.s. saat 5:00'de bu toplantıya katılmaya davet ediyoruz. Toplantı, tüm velilere, okulun tüm
müfredat alanlarındaki öğretim ve öğrenim hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için bir fırsattır. Lütfen günlüğünüze
toplantı saatini işaretleyiniz.
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2018’e Ortaokula geçiş formları
Her yıl 6. Sınıf öğrencilerine 7. Sınıf Ortaokul Yerleştirme Formu verilmektedir. Bu form doldurulmalı ve 12 Mayıs'a
kadar okula iade edilmelidir. Çocuğunuz için ortaokul seçerken ortaokul seçimi hakkında yardıma ihtiyacınız varsa,
lütfen okulla iletişime geçmekten çekinmeyin. Eğer Türkçe veya Arapça konuşuyorsanız ve formu doldurmanız için
yardıma ihtiyacınız varsa, Tülin Ulusoy ve Joumana Haouchar, Çokkültürlü Yardımcılarımız sizlere yardımcı olabilir.
Anne‐Maree Grozdanoski – Müdür Yardımcısı
Anaokulu
2. Döneme Anaokula hoş geldiniz. Anaokul çocukları, öğrenim alanlarında kendilerin olan güveni arttırmaya,
dostluklarını geliştirmeye ve bağımsız olmak için uğraş vermeye devam ediyorlar. Çocuklar küçük nesleleri el ile hareket
ettirme ve makas kullanarak kesme de dahil olarak, oyun odaklı deneyimlerle küçük kas (el ve parmak) gelişimlerini
destekliyoruz. Paraşüt kullanarak oynarken ve grup oyunları oynarken de çocukların özgüvenlerini ve sosyal gelişimlerini
desteklemeyi amaçlıyoruz. Anaokuluna gelirken bir şapka, bir şişe su ve sağlıklı ara öğün getirmeyi unutmayınız.
Anaokul Öğretmenleri
Ana Sınıflar
Ana Sınıf öğrencileri 2. Dönem'e iyi ayak uydurdu. Şimdi sağlıklı beslenmeyi ve günlük yenilebilen ve bazen yenilebilen
gıdalar üzerine odaklanıyoruz.
Güneşten korunma politikası olan bir okul olduğumuz için, Öğrencilerin, okul şapkalarını iki hafta daha okulda giymeleri
gerekiyor. Kayıp üniforma kutumuzda henüz aranmayan birkaç kazak vardır. Lütfen çocuğunuzun okul formasınının iç
kısmında, okunaklı olarak isminin yazılı olduğundan emin olunuz. Okul üniformasını kaybettiyseniz lütfen Ana Sınıf
öğretmenine sorunuz.
Ana Sınıf Öğretmenleri
1. Sınıflar
1. Sınıf öğretmenleri ve öğrencileri büyük bir öğrenim süresi için 2. döneme hazırız. Tüm öğrencilerimizin iki hafta tatil
boyunca şahane bir vakit geçidiklerini umuyoruz. Bu dönem 1. Sınıf öğrencilerinin araştırma konusu "Avustralya’da
yaşayan Hayvanlar"dır. Öğrenciler haftanın her günü Avustralya’da yaşayan bir hayvan hakkında ve bu hayavana ait
özelliklerini öğreniyorlar. Geçen dönem okula ayakkabı kutusu getiren tüm öğrencilere teşekkür ediyoruz. Bu kutuları,
öğrenim kutuları olarak kullanacayız ve bolca heyecan verici öğrenim gerçekleştireceğiz. Her öğrenciye öğrenmek
istedikleri bir konuyu bulmalarını ve bu bilgileri öğrenim kutularına koymalarını söyleyeceğiz.
1. Sınıf Öğretmenleri
2. Sınıflar
İkinci Sınıf öğrenciler, 2. Döneme olağanüstü bir başlangıç yaptılar. Farklı iletişim biçimlerine ve hikayelerin farklı
şekillerde anlatılabileceğine dayanan "Öykü Saati" sorgulama konumuzu araştırmaya başladılar. Dört haneli rakamlara
kadar olan sayıları tanıma ve sıralama üzerine çok çalışıyoruz. Yeni öğrenimlerle dolu harika bir dönemi sevinçle
karşılıyoruz. İkinci Sınıflar, başarılı çalışmalarınıza devam ediniz!
2. Sınıf Öğretmenleri
3. Sınıflar
Üçüncü Sınıf öğrencileri 2. Dönem'e güzel uyum sağladı ve yaklaşmakta olan NAPLAN sınavlarına hazırlanıyorlar.
Sorgulama birimi olan ‘Gezegenimizi Paylaşmak’ hakkında bilgiler öğrenmek için sabırsızlanıyoruz. Öğrenciler doğal
çevre ve dünyada yaşayan yaratıklarla nasıl başa çıkıldığına dair merak ediyorlar. 3. Sınıf öğrencilerinin toplanması 27
Nisan, Perşembe günden itibaren her onbeş günde bir saat 2:45’de başlayacaktır. Ev ödevinin her Pazartesi verildiğini ve
Cuma günü iade edilmesi gerektiğini hatırlatırız. Evlere gönderilen kitapların her gece okunması ve düzenli olarak okulda
değiştirilmesi gerektiğini hatırlatırız.
3. Sınıf Öğretmenleri
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5 ve 6. Sınıflar
DBTİ’ndaki 6. Sınıf öğrencileri 2. Döneme harika bir başlangıç yaptılar! Öğrenciler Tenis Avustralya ve RSL Viktorya
tarafından düzenlenen Gelibolu Gençlik Kupası Anma Programına katılmaktan iyice keyif aldılar. Öğrenciler Gelibolu’da
olan olayları ve sağlıklı yaşam biçinminin faydaları hakkında bilgiler öğrendiler. Ayrıca arkadaşlık değerleri hakkında
bilgiler edindiler. Altıncı sınıf öğrencileri gezide tenis becerilerini de test ettiler. Buna ek olarak, ödevlerin Pazartesi
günü verildiğini ve Cuma günü iade edilmesi gerektiğini hatırlatırız. DBTİ’lu 6. Sınıf öğretmenleri, sorgulama konusu olan
çokkültürlülülüğü işlerken, öğrencilerin paylaşacağı kültürel geçmişleri hakkındaki bilgileri merak etmektedirler.
5 ve 6. Sınıf Öğretmenleri
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 2:00‐2:30 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.
 Pasta süsleme kursu Perşembe günleri sabah saat 9:30 ‐ 11:30 arasında yapılmaktadır. El işi Klübü ise Çarşamba
günleri 9:30‐11:00 arası yapılmaktadır. Yeni katılımcıları bekliyoruz.
 2. Dönemde Eğitim Desteği Sertifikası 3 (Education Support 3) kursu yapılacaktır. Eğer bu kursa katılmak
istiyorsanız lütfen Toplum Binası Kordinatörü ile konuşunuz.
Gail Hart ‐ Toplum Binası Kordinatörü
SPOR HABERLERİ
AUSKICK
Broadmeadows Auskick (Avustralya Futbolu) Merkezi
Yer: Jacana FC, Lorraine Crescent, Jacana
Gün/Saat: Pazar sabahları 9:30 ‐ 10:30 arası
Mekez ile iletişim: mark.morgan@afl.com.au

SATRANÇ HABERLERİ
28 Mart Salı günü Dallas Rookies, Kangaroo Ground İlkokulu’ndaki bölgesel şampiyonada yarıştı. On beş takım arasından
ikinci geldi.
Yadu, yedi maçın altısını kazandı ve 5.ve 6. sınıflar bölümünde birinci oldu. İrm en iyi kız, Kaldoun ise 3 ve 4. Sınıflar
bölümünde üçüncü oldu. Ekipteki herkese aferin diyoruz.
Eyalet finalinde kalifiye olan aşağıdaki öğrencileri tebrik ediyoruz.

Karışık finalde
Yadu
Irm
Kaldoun
Devran

Kızların finalinde
Irm
Jessica
Saja
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Sizlere okulumuzun iletişim programı uygulamasını başlatığımızı memnuniyetle duyururuz.
Okulumuzun okul bültenini, son haberleri, sınıf haberleri, hatırlatmaları, etkinlikleri ve birçok şeyleri bu iletişim
programı ile takip edebileceksiniz!
Bu iletişim programının adı tiqbiz’dir ve iPhone, iPad, İPod, Android telefon, Android tablet ve herhangi bir
bilgisayar ile vebsitesi uyarlaması ile kullanabilirsiniz.
Bu cihazlardan birine tiqbiz’i indirmenizi, ücretsiz hesap açmanızı ve sonra okulumuzu bulmanızı ve sizin için
geçerli olan grupları tiklemenizi rica ediyoruz.
Tüm bilgilere kolayca ulaşabileceksiniz – bütün duyurular kısa mesaja benzer olarak cihazınıza gelecektir. Bu
program sizleri doğrudan bilgilebildirebilmemiz ve güncel kalabilmeniz, sizlere herhangi bir son dakika
değişikliği ve hatırlatmaları yapabilmemiz için imkan verecektir.
Bu uygulamanın, kolay ve hızlı bir şekilde bilgi almamızı sağlayacak bazı harika özellikleri vardır. Yaklaşmakta
olan bilgileri takvime göre hatırlatılacaksınız ve yayınladığımız her şey 100'ün üzerinde dile çevrilebilecektir!
Bu iletişim programının, kullandığımız tüm çevrimiçi araçlara bağlayan simgeleri gösterecek şekilde
programladık; bu araçlardan birine erişmeniz gerektiğinde, ihtiyacınız olan simgeyi tıklayarak kolayca
ulaşabileceksiniz.
Artık, çocuğunuz okula gelemediğinde, bilgiyi iletişim programı ile gönderebileceksiniz. İletişim programını
elektronik olarak ekranı parmağınızla imzalayabilip gönderebileceksiniz!
Bu şahane toplum katılım aracımız, sizlerle olan iletişim ve kaynak akışımızı büyük ölçüde artıracağına
inanıyouruz; bu nedenle keyifle kullanacağınızı umuyoruz.
Teşekkür ederim,
Justin Lania
Müdür Yardımcısı
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(Yukarıdaki bilginin tercümesi)
Tigbiz kurulumu nasıl başlatılır.
Telefon ve tablet
Tiqbiz iletişim kurulumunu arayınız
Apple için: Bildirime izin ver'i seçin
Android
Windows Phone
iPad & iPhone
Bilgisayar - Tiqbiz veb versiyonuna erişim için web.tiqbiz.com yazınız ve sonra sisteme giriş yapınız.

2. Dönemin Son Günü ~ 30 Haziran, Cuma
Term 3. Dönemin İlk Günü ~ Monday 17 Temmuz, Pazartesi
Okul tatili boyunca Ana Sınıflardan 6. Sınıflara kadar olan öğrencilerin okula gelmeleri gerekmemektedir.
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