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27 Mart - Dönemin Sonu 

 

 

Saygı     Gurur    Güven    Azim  

Compass (Pusula) Çevrimiçi İletişim Aracı 

Dallas Brooks  Toplumu İlkokulu 1 Haziran 2020'ye kadar çevrimiçi (internet yoluyla 

iletişim amaçlı) bir araç olan Compass’a geçecek.  Bu çevrimiçi aracı veliler, öğrenciler ve 

okul arasındaki iletişimi artıracak.  Bu araç veb tabanlıdır, yani herhangi bir internet 

özellikli cihaz kullanılarak erişilebilir.  Compass veb sitemiz velilerin aşağıdakileri yap-

masına imkan verecektir: 

Çocuklarınızın okulaki devamlılığını kontrol etme imkanı.  Bu, devamsızlıkları onaylaya-

bilmeyi ve çocuklarınız okula gelemediğinde mesaj alabilmeyi içerir. 

Çocuklarınızın okuldaki ilerlemelerini izleyiniz.  Öğrenci  karneleri çevrimiçi olarak 

mevcut olacaktır. 

Bülten bildirimlerine bakabilme ve önemli haberler hakkında kısa mesaj bildirimleri ala-

bileceksiniz. 

Veli/Öğretmen/Öğrenci toplantıları için randevu ayarlayabileceksiniz. 

 

Campuss'a geçiş yaparken, tüm bültenler ve notlar Flexibuzz aracılığı ile yapılacaktır. 

Compass için size kendi giriş bilgileriniz verilecektir. 

1 Haziran'dan itibaren FlexiBuzz’ı kullanmayacağız. 

 

 

http://www.dallasps.vic.edu.au


MÜDÜR EKİBİNİN KÖŞESİ 
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Öğrenim Sabah Saat 09: 00'da Başlar 

Okula Geç Gelmek 

Öğretmenlerimiz, pek çok öğrencinin okula düzenli bir şekilde, okula geç gelmesinden endişe duymaktadır.  Ne yazık ki, bu 

sadece geç kalan öğrencilerin değil, aynı zamanda sınıftaki diğer öğrencilerin eğitimini de olumsuz etkileyebilecek bir du-

rumdur. 

Geç kalmanın öğrenci üzerinde ne gibi etkileri vardır? 

Geç kalan öğrenciler, önemli  konuları, birçok talimatı ve bilgiyi kaçırırlar.   Bu bir şekilde  geride kaldıkları konuları   

yetişmeleri gerektiği anlamına gelir.   Örneğin bir filmi geç izlemeye başladığımızda konuyu ve  karakterlerin kim  olduklarını 

anlayamayız. 

Öğrenciler günün geriye kalan zamanda kendilerini huzursuz, dağınık ve mutsuz hissedebilirler ve kaçırdıkları dersi tamamla-

maları ve anlamaları  zaman alabilir. 

Geç kalan öğrencilerin, dersin geri kalanında rahatsız edici bir etkisi vardır.   Geç kalan öğrencilerin hepsi bir anda gelmediği 

için, son öğrenci sınıfa gelene  kadar kesintiler devam eder.  Geç kalan öğrencilerin sınıfa katılmadan önce yapılması gereken 

şeyler vardır ve bu da daha fazla ders kesintisine neden olur.   Diğer öğrenciler, öğretmenlerin dikkatini çekmek için 

beklemek zorunda kalırlar ve önemli konuları unutulabilirler. 

Öğrencinin sınıfa geç gelmesi, neden öğretmen için zorluklara neden oluyor? 

Öğretmen, her dersi kapsayacak belli miktarda materyal ve aktiviteye sahiptir.  Ayrıca, sınıflardaki 

sorunlar genellikle günün başında ele alınır.   Öğretmenler geç gelen öğrenciler için sürekli olarak aynı şeyleri tekrar tekrar 

söylemek zorunda kalabilir ve bu öğretmene boşuna zamanını harcamış hissi verir. 

Hepimiz insanız.  Arabalar da bozulabilir ve  beklenmedik durumlar oluşabilir.   Ailelerin sabah düzeninin her zaman kolay 

olmadığını biliyoruz.  Eğer sorunlar yaşıyorsanız, bizimle konuşunuz.  Yardımcı olacak önerilerde bulunabiliriz.  Öğrencilerin 

bazı durumlar nedeniyle okula  geç kalabileceğini biliyoruz.  Ancak, düzenli olarak okula geç gelme, herhangi bir çocuk için 

ideal değildir. 

Hatırlatma 

Ana sınıfından 10. Sınıfa kadar her gün okula yarım saat geç kalmak, bir buçuk yıllık okul eğitimi ile eşdeğerdir.  Okula geç 

gelen tüm çocukların  ofisimize gelerek, kayıt yaptırmalara gerekmektedir 

 



YENİ KAYITLAR 

Anasınıflardan 6. Sınıflara, 2020 yılı için kayıtlar kabul edilmektedir.  Lütfen başvuru için Ofisimizden bilgi alınız. 

KİŞİSEL DETAYLARIN DEĞİŞİKLİĞİ 

Herhangi bir kişisel ayrıntınız değişirse lütfen okulumuzun ofisine haber veriniz.  Telefon numaralarının değiştiğini okulumuza bild-
irirseniz, okul kolaylıkla veli veya bakıcıları arayabilecektir.  Aynı şekilde acil durumlarda arayabileceğimiz kişiler de değişirse lütfen 
bizlere bildiriniz.  Eğer başka birinin çocuğunuzu okuldan almasını istiyorsanız, okulu bizzat bilgilendirdiğinizden emin olunuz.  
Böylece çocuğunuzu almak için bu kişinin acil durum listesine eklenmesi mümkün olacaktır. 

CSEF (Kamp, Spor, Gezi Fonu) 

HEMEN BAŞVURUNUZ:    CSEF (Kamp, Spor, Gezi Fonu) başvuru formları ofimizde bulunmaktadır.   Eğer Health Care 
(Sağlık Bakım) Kartınız veya Concession (İndirim Kartınız) varsa lütfen ofimize geliniz ve en yakın zamanda başvuru 
formunu doldurunuz.  125$ olan CSEF fonunu, çocuğunuzun gideceği kamp, spor programlarında, yüzme programın-
da veya gezilerde kullabilirsiniz.  Şimdi başvuru yapabilirsiniz. 

 

OFFİS HABERLERİ 

ANAOKUL HABERLERİ  

Saygı     Gurur    Güven    Azim  

2020 yılı için çocuğunuzu bir anaokuluna kaydetmek istiyorsanız, lütfen 93061662 no’lu telefondan Northern Schools Early 

Years Cluster’in ofisinden Kirti'yi arayınız. 

Aramıza birçok yeni aile ve çocuk aramıza katılmasıyla ve Salı günü 3 yaş anaokulu programımızın başlamasıyla birkaç hafta 

yoğun bir hafta geçirdik.  Hâlâ 2020 için bazı anaokullarda kayıt için yerlerimiz var.  3 ya da 4 yaşı anaokulu gruplarına kayıt 

hakkında daha fazla bilgi için lütfen 93061662'deki Northern Schools Early Years Cluster’I arayınız. 

Son birkaç hafta içinde çocukların bağımsızlıklarını oluşturmaya ve onları oyunlarında güvenli seçimler yapmaya teşvik etmeye 

odaklandık.  Bu ilerlemenin desteklenmesine yardımcı olmak için ‘Seemore Safety” programını kullanıyoruz.  Ayrıca Yeşil 

Grup'umuzda çocukların her gün anaokulunda nasıl güvende oldukları hakkında bir kitap hazırladık. 

Çocuklar özellikle oyun hamuru, tıraş kremi oyunu ve su oyunu da dahil olmak üzere birçok duyusal oyun fırsatından 

yararlandılar.  Duyusal oyun çocukların eğlenceli motor gelişimlerini, sosyal etkileşimlerini ve dil gelişimlerini, eğlenceli hale 

getirmelerini sağlar! 

Dallas ve Upfield Anaokulları günündeki yemek saatlerinde Sağlıklı Beslenme mesajını teşvik eder.  Lütfen çocuğunuzun beslen-

me kutusunun besleyici, sağlıklı atıştırmalıklar ve öğle yemekleri içerdiğinden emin olun.  Lütfen çikolata kaplamalı bisküvi veya 

bar, Nutella sandviçleri, tatlandırılmış meyve suları, meyve suları, şekerlemeler, rulolar  vb. okula göndermeyiniz. 

 



 

 

Okuma dersi sırasında öğrenciler S, M, A ve T harfleriyle başlayan kelimeleri öğrenmeye başladılar. 

Öğrenciler okuma dersi sırasında bu harflerle çalışmalar yapıyorlar.  Öğrenciler ayrıca gelişimsel oyun 

deneyimleri hakkında yazılar yazmaya başladılar, örneğin Lego bloklarıyla oynadım. 

 

 

 

 

Matematik dersi sırasında öğrenciler şarkılar, tekerlemeler ve kitaplar aracılığıyla 0'dan 10'a kadar saymaya 

devam ediyorlar. 

 

Öğrenciler iki boyutlu şekilleri keşfetmeye ve şekillere göre gruplandırmaya başlıyorlar. 

 

 

Araştırma 

 

Hazırlık öğrencileri (Marvellous Me) Muhteşem Ben ile ilgili yeni konumuzu araştırmaya devam ediyorlar.   

 

"Beni ben ne yapan nedir?" ve neyin bizlere iyi geldiğini ve nedenini belirlediler. 

 

 

ANASINIF 

Okuryazarlık 

Matematik 
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Birinci Sınıfta öğrenciler okuma ve yazmada kullandığımız kelimeleri keşfetmeye devam ettiler.  Öğrenciler isimler, fiiller ve sıfatlar 

hakkında bilgi edindiler.   1D'deki öğrenciler, kendilerini  tanımlayarak ve nelerden zevk aldıkları şeyleri düşündüler, örneğin 'Sanatı se-

viyorum, ışıltılı resimler çizebileceğim' ve 'zor deneyleri keşfedebileceğim bilimi seviyorum'  gibi ifadelerini yazdılar.   Ayrıca gelişimsel 

oyunlarında öğrendikleri bilgileri, tartışmaya ve tarif ederek, yazma dersleri için hazır oluyorlar. 

 

 

 

 

 

 

Matematik 

Matematikte öğrenciler yer değeri konusundaki anlayışlarını geliştirmeye devam etmişlerdir.   Artık bir sayıdaki onlarca ve bir kaç kişinin 

sayısını belirleyebiliyor ve bazı öğrenciler üç basamaklı sayıları keşfediyorlar.  Ayrıca, toplanan ve grafik verileri öğrenmekten keyif aldık. 

Öğrenciler bu fırsatı grafikler oluşturmak ve sınıf arkadaşlarıyla en sevdikleri şeyler hakkında röportaj yapmak için kullandılar. 

 

 

 

 

 

 

Araştırma 

Araştırmada öğrenciler 'benzersiz olma' kavramını keşfetmeye devam ettiler.   Sınıf arakadaşına özgü olan şeyleri öğrenmek için sorular 

geliştirdiler.  Öğrenciler birbirleriyle röportaj yapmaya ve bilgilerini grafiklerde ve iPad ve mikrofon gibi dijital teknolojiyi kullanarak 

kaydetmenin yollarını keşfetmeye başladılar. 

 

 

 

BİRİNCİ SINIF 
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Okuryazarlık 



Okuryazarlık 

Okuryazarlık'ta öğrenciler otobiyografilerini yazmaya devam etmişler ve kelime seçimlerini geliştiriyorlar. Öğren-

ciler önemli bilgileri kaydedebildiler. Yeni çalışmamız yazar Pamela Allen hakkındadır.  Öğrenciler yazarın hikaye-

lerini okumaktan ve inanılmaz hikayelerine ilham kaynağı bulmaktan keyif aldılar.  Öğrenciler, eşanlamlı kelimeler 

kullanarak ilginç ve şaşırtıcı kelimeler ortaya çıkarmaya devam ettiler. 

 

Matematik 

Matematikte, öğrenciler toplama ve çıkarma kavramlarını daha fazla araştırmaya devam etmiş ve sayı problem-

lerinin yanı sıra ifade edilen problemlerin çözülmesine yardımcı olacak bir dizi strateji gösterebilmiştir.  Öğrencil-

er ayrıca yer ve yön keşfetmekten keyif aldılar.  Bu stratejileri birçok oyuna uygulayabildiler ve bilgilerini 

göstermek için kendi haritalarını oluşturdular. 

 

Araştırma 

Araştırmada, öğrenciler güçlü yanlarını belirlediler.  Açık soruları belirlemeye ve bunları güçlü yönleri ve okul top-

lumumuzdaki insanlara nasıl yardımcı olabileceği konusunda arkadaşlarla röportaj yapmak için kullanmaya 

başlıyorlar.  Öğrenciler güçlü yönlerini göstermek için bir kolaj yaptılar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ SINIF 
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Veliler ve bakıcılar,  Anasınıflardan 2. Sınıflara,  her Çarşamba ö.s. saat 3.00'te avluda (mor binanın hemen dışında) toplantıya 

davetidirler.  Seçilmiş öğrencilere  üstün çabalarından dolayı 'Haftanın Öğrencisi' ödülü verilir.   Çok sayıda velinin toplantılara 

katıldığını görmek harikadır. 

 

2C Sınıf’ında ödevlerin ve evlerde okunan kitapların her Cuma  günü iade yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz. 

2A ve 2B sınıflarda ödevler Cuma günü ve okunan kitapların iadesi  Pazartesi günü  yapılması gerekmektedir. 



 

 

Okuryazarlıkta olgular (gerçekler) ve düşünceler arasında ayrım yapmayı öğreniyoruz.  Öğrenciler daha sonra 

gerçekleri, ikna edici yazılarını desteklemek için kullanırlar ve fikirlerini güçlü duygusal kelimelerle seslendirirler.  

Sınıf Eşanlamlılar Sözlüğü  ve Sözlük defterimiz iyi gidiyor, öğrenciler her gün  defterlerini yeni kelimeler ekliyor ve 

kelime dağarcıklarını genişletiyor. 

 

 

 

Lütfen çocuğunuzu her gece kitap okumaya ve haftalık ödevleri tamamlamaya teşvik ediniz. 

2 ve 3 boyutlu şekilleri öğreniyoruz.  Öğrenciler kendi küplerini, dikdörtgen prizmalarını ve piramitlerini 

oluşturmaktan hoşlanıyorlar.   Öğrencilerin bir dizi inşaat faaliyetinde bulunduğunu ve 3 boyutlu şekillerin özel-

liklerini tanımlamak için matematiksel terimlerin kullandığını görmek harikaydı. 

 

 

Bu dönem bizlere iyi gelen şeyler hakkında araştırma yapıyoruz.  Birçok öğrenci kendi araştırma konularını 

araştırmaya ve sorularına cevap bulmaya başladı.  Öğrencilere, araştırmalarını kolaylaştırmak için kitaplar, dergiler 

ve videolar da dahil olmak üzere çeşitli materyaller sunduk.  Araştrıma sonuçlarını dört gözle bekliyoruz! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ SINIF 

Okuryazarlık 

Matematik 
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Araştırma 



OKURYAZARLIK 

4. Sınıflar Julia Donaldson kitaplarını günlük okuma alışkanlıklarımıza dahil etmeye başlıyoruz. Öğrenciler, benzetmeler, ve abartılı 

metinler gibi mecazi dili belirlemeye odaklanırlar.  Öğrenciler, bir şeyi diğeriyle karşılaştırarak, yazarın ne ifade etmek istediğini hayal 

etmesi için teşvik edilir. 

 

 

 

 

MATEMATİK 

Matematik dersi sırasında dört basamaklı sayıları genişletiyoruz. Sayıları genişletmek öğrencilerin bir sayıya bakmasına ve her basa-

mağın değerini belirlemesine izin verdi. 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

Öğrenciler araştırma derslerinde bilgi raporları hazırlamaktadırlar.   Giriş, 2-4 açıklama  (gelişme) ve sonuç içeren “hamburger” ve 

içeriğini gösteren resmi kullanarak paragraf yazma sürecini bölümlere ayırdık.  Öğrenciler hamburgeri ve özel malzemelerini açıklayarak  

yazılarını  yazdılar. 

 

 

 

 

BÜYÜK bir soru? Ne kadar BÜYÜK konuşuyoruz? 4.  Sınıflarımız sizin için bu cevabı verdi!   Araştırmada, tüm öğrenciler kendi seçtikleri 

araştırma gruplarına (farklı konular) ayrılırlar.  Öğrencilerin araştırmalarına başlaması için BÜYÜK bir soru geliştirdik. Soru, sorgulama 

birimi konusuna ve okulumuza ve öğrencilerimize olan yararına dayanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ SINIF 

Saygı     Gurur    Güven    Azim  



TOPLUM BİNASI 

 

Oyun Grubu 

 Oyun Grupları Pazartesi ve Salı günleri yapılacaktır. Sabah Oyun Grubu 10:00-11:30 ve ö.s. Oyun Gurubu 12:30-2:00 

arası yapılacaktır 

Yerlerimiz hızla doluyor, Lütfen Upfield anaokulu odasında Oyun Grubu’na geliniz ve en kısa zamanda bir gruba katılın. 

Etkileşimli  (Konuşma ile ilgili) İngilizce Dili Dersleri 

• Ücretsiz İngilizce Dersleri,  sabah 9.15-12.15 arasında Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yapılmaktadır. 

Çözüm Yaratma Programı—Arapça dilinde program 

Tüm ebeveynlik sorularınıza çözümler yaratmak istiyorsanız. 

13/02/20 Perşembe gününden itibaren: sabah 9.15 - ö.s. 12.15 

Sınırlı çocuk bakımı mevcuttur 

Lütfen Hanan’I 9301 5250 nolu numaradan veya e-posta ile womenshouse.anglicare.vic.au 

Kahvaltı Klübü: Okuldaki tüm çocuklar Çarşamba, Perşembe ve Cuma sabahları 
08:15-8.45 saatleri arasında, toplum binamızda yapılan kahvaltı kulübüne davet edilir 

 
El-İşi Klübü: Cuma sabahları 9:15’ten 11:00’e kadar. 

Elişi Kulübü, her Cuma sabahı 9:15 ile 11:00 arasında yapılmaktadır. 

Daha fazla bilgi için lütfen Toplum Binası Kordinatörü Susan Van Wyk ile iletişime geçiniz.  Çalışma saatleri: Salı günleri sabah saat 

9:00’dan ö.s. 4:30’a, Perşembe günleri sabah saat 8:00’den–3:30’a ve Cuma günleri sabah saat 8:00’den ö.s. 3:30’a kadar veya 

Toplum Binası Kordinatörü Fatima Ghazzoui ile Çarşamba günleri sabah 8:00’de 2:30’a kadar görüşebilirsiniz. 

Saygı     Gurur    Güven    Azim  

Toplum Binası’ndan haberler                                                             

Bu dönem dikiş dikmeye odaklanıyoruz.  Bir elbiseyi nasıl kısaltacağımızı öğrendik.  Bir sonraki pro-

jemiz bir yastık kılıfı dikmektir.  Dikiş hakkında bilgi edinmek ve yeni şeyler yapmaktan 

hoşlanıyorsanız, lütfen katılınız, çay / kahve içip dostça ortamın tadını çıkarın.  Bu program herkese 

açıktır. Lütfen aile üyelerinizi ve/komşularınızı yanınızda getiriniz. 

Yastık kılıfı - Elişi/Dikiş Klübünde yapılmıştır  

http://www.bing.com/images/search?q=healthy+breakfast+images+cartoons&view=detailv2&&id=10F1F7E876A3B260BB5272C9ECF4A0CAA383B79C&selectedIndex=3&ccid=2npD1CkV&simid=608002116861954015&thid=OIP.Mda7a43d42915e93b02c40e6071ff2cbfH0


REKLAM 

 

 

Pascoe Vale Kız Koleji, 2020 yılında kolej turu ve bilgilendirme toplantısına katılamak isteyen 
öğrenci ve velileri, 20 Nisan 2020 Pazartesi günü Açık Gününe davet ediyor. 

Kolej turlarının ardından bilgilendirme oturumları aşağıdaki zamanlarda yapılacaktır: 

Sabah: 09:00 - 10:30 

Akşam: 19:00 - 20:00 

Veli ve çocuğu, sadece sabah veya akşam bilgilendirme toplantılarından   birine   katılabilirler.  
Kayıt yaptırmaya gerek yoktur. 

7. Sınıflar için SEAL (Hızlandırılmış Ders) Programı, 2021 yılı için başvurular şu anda açıktır. Da-
ha fazla bilgi, www.pvgc.vic.edu.au sitesinden alınabilinir.  

Yıl boyunca Müdür veya Mürür yardımcısı sizler için tur ayarlayabilir.  Tur için kayıtlar, 9306 2544 
telefondan  veya  Kolejin veb sitesi aracılığı ile yapılabilinir.  Veb sitemiz:  www.pvgc.vic.edu.au  
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REKLAM  
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 Üçretsiz Atölye Çalışması 

İş mi arıyorsunuz? 

Atölye çalışması aşağıdakileri öğrenmenize yardımcı olacaktır: 

• Başarılı bir iş arayan olmak için, hangi becerilere sahip olmalısınız 

• Başarılı bir iş arayan olmak için, hangi becerileri geliştirmeniz gerekiyor 

ve sana 

• Yararlı kaynaklar ve ipuçları verecek 

• İşe hazır olma ve gelecekteki istihdam yolunda , sizlere yardımcı olacak eğitim programlarına, atölyelere ve diğer yollara 

yönlendirilme yapılacaktır. 

Neler var? 

Eğer : 

1. Dallas Brooks Toplumu İlkokulu’na devam eden bir öğrencinin bir aile üyesi veya akrabanız varsa 

2. 18 yaşında veya daha büyükseniz 

3. 3047, 3048 veya 3061 posta kodlarından birinde yaşıyorsanız 

Ne zaman ve nerede? 

Tarih: 25 Mart, Çarşamba 

Zaman:  ö.s. 12:30 - 14:00 arası 

DBCPS - Toplum Binası 

Yerinizi 23 Mart’tan önce ayırtınız 

Gelmek istersem ne yapmam gerekir? 

Her atölyede alan sınırlı olacaktır, bu nedenle rezervasyonlar zorunludur. 

Lütfen temasa geçin: Fatima veya Susan Tel: 93091181 - e-mai l: Ghazzaoui.fatima.f@edumail.vic.gov.au veya 


