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

PRINCIPAL TEAM 

أداة االتصال عبر اإلنترنت   

  

ستنتقل مدرسة داالس بروكس كوميونيتي االبتدائية إلى بوصلة أداة عبر اإلنترنت  

. ستعزز هذه األداة عبر اإلنترنت التواصل بين أولياء 0202 حزيران 1بحلول 

األمور والطالب والمدرسة.هذه األداة قائمة على الويب ، مما يعني أنه يمكن الوصول 

إليها باستخدام أي جهاز مزود باإلنترنت. سيسمح موقع البوصلة الخاص بنا لآلباء 

 بفعل أشياء مثل:

تحقق من حضور طفلهم في المدرسة. وهذا يشمل القدرة على الموافقة على الغياب ، 

 وتلقي الرسائل النصية عندما يكون طفلهم غائبًا دون موافقة

 راقب تقدم أطفالهم في المدرسة. تقارير الطالب متاحة على اإلنترنت

 انظر إشعارات النشرة وتلقي إشعاًرا بالرسائل النصية حول األخبار الهامة.

 تحديد أوقات المقابلة لمؤتمرات اآلباء / المعلمين / الطالب.

 في الوقت الذي ننتقل فيه إلى جميع الرسائل اإلخبارية والمالحظات ، سيتم وضعه

Flexibuzz. 

 سيتم تزويدك بمعلومات تسجيل الدخول الخاصة بك للبوصلة.

حزيران ، لن نستخدم 1في   

Flexibuzz 

 

               

 

 

 

 

 

 

  فريق  الرئيسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسبوع 1

 يوم المنهج 18 اذار 

 

 اسبوع 9

اذار 02   نهاية المدة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 فريق العمود الرئيسي

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

   

صباًحا 9يبدأ التعلم في الساعة                                                            

 تأخر

أثار المعلمون بعض القلق من وصول العديد من الطالب في وقت متأخر إلى المدرسة. لسوء الحظ ، هذا موقف يمكن 
 أن يكون له تأثير سلبي على تعليم الطالب وكذلك الطالب اآلخرين في الفصل.

 

 ما تأثير التأخير على الطالب؟

 الطالب المتأخرون يفتقدون الكثير من التعليمات والمعلومات حول ما يحدث ، ناهيك عن مواقف التعلم المهمة.

هذا يعني أنه يجب عليهم اللحاق بالركب. يشبه التأخير لمشاهدة فيلم وعدم القدرة على فهم ما يحدث ألنك ال تعرف 
 من هي الشخصيات وما هي المؤامرة.

يمكن للطالب أن يشعروا بعدم االستقرار واالضطراب وعدم االرتياح لبقية اليوم وقد يستغرق األمر وقتًا أطول إلكمال 
 وفهم العمل الذي فاتهم.

 كيف تؤثر على الطالب اآلخرين في الفصل؟

.صفالطالب المتأخرون لديهم تأثير مقلق على بقية ال  

ال يصل جميع الطالب المتأخرين دفعة واحدة ، وتستمر المقاطعات حتى يتم تسوية آخر طالب. غالبًا ما يكون لدى 
 الطالب المتأخرين أشياء يجب القيام بها قبل انضمامهم إلى الفصل مما يؤدي إلى مزيد من االنقطاع.

لماذا يسبب تأخر الطالب صعوبات للمعلم؟                                                                                  

 يمتلك المعلم كمية معينة من المواد واألنشطة لتغطية كل درس. أيضا ، التنظيمية

 عادة ما يتم التعامل مع القضايا في بداية اليوم.

يمكن أن يشعر المعلمون باإلحباط عندما يقطع الطالب الراحلون باستمرار وبشكل متكرر إجراءاتهم المخططة ، حيث 
 يجب عليهم التوقف

 التدريس والتعامل مع القضايا

 نحن كلنا بشر.

 نحن نعلم أن روتينات الصباح العائلية ليست مباشرة دائًما.

 إذا كنت تواجه مشاكل ، فتحدث إلينا ، حيث قد نتمكن من تقديم اقتراحات للمساعدة.

 نحن نقبل أن يتأخر الطالب في مناسبة غريبة بسبب ظروف غير متوقعة. ومع ذلك،

 الوصول المتأخر بشكل منتظم ليس مثاليًا ألي طفل.

 تذكر

إن التأخر عن المدرسة لمدة نصف ساعة كل يوم من اإلعدادية إلى السنة العاشرة يضيف إلى فقدان ما يعادل سنة 
 واحدة وفصل دراسي ونصف. يجب على جميع األطفال الذين يصلون متأخرين إلى المدرسة الحضور إلى المكتب.



 تسجيالت جديدة                                                                                                                 
اآلن. يرجى االطالع على موظفي المكتب  0202يتم 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 0202إذا كنت ال تزال تبحث عن مكان لمرحلة رياض األطفال لعام 

  96261660المدارس الشمالية للسنوات المبكرة 

لقد كان لدينا أسابيع قليلة مزدحمة في مساحات رياض األطفال مع انضمام العديد من العائالت الجديدة إلى الخدمة ومع بدء 
سنوات يوم الثالثاء. ال يزال لدينا بعض أماكن رياض األطفال المتاحة لعام  3برنامج رياض األطفال البالغ من العمر 

0202. 
 3إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول التسجيل في مجموعات رياض األطفال التي تبلغ من العمر 

 23236330سنوات ، فيرجى االتصال بمكتب مجموعة السنوات الشمالية للمدارس الشمالية على الرقم  4سنوات أو 
 لقد ركزنا خالل األسابيع القليلة الماضية على بناء استقاللية األطفال وتشجيعهم على اتخاذ خيارات آمنة في لعبهم.

لقد تم استخدام برنامج "شاهد المزيد من األمان" للمساعدة في دعم هذا المستقبل. لقد أعددنا أيًضا كتابًا في مجموعتنا 
 الخضراء حول الطرق التي نتمتع بها في رياض األطفال والتي استمتع األطفال بإضافتها يوميًا.

لقد استمتع األطفال بشكل خاص بالكثير من فرص اللعب الحسية بما في ذلك العجين واللعب بالماء. يسمح اللعب الحسي 
 لألطفال بالتوسع في تطور حركتهم الدقيقة وتفاعالتهم االجتماعية وتطور لغتهم من خالل مشاركتهم كانت ممتعة!

تشجع رياض األطفال في داالس رسالة األكل الصحي خالل النهار. يُرجى التأكد من احتواء صندوق غذاء طفلك على 
 وجبات خفيفة وغداء صحية. يرجى عدم وضع أي بسكويت مغطى بالشوكوالتة.



 

    معرفة القراءة والكتابة

وقد انخرط الطالب في هذه الرسائل أثناء جلسات القراءة. بدأ  .Tو  Aو  Mو  Sخالل جلسات القراءة ، بدأ الطالب في تعلم الصوتيات تبدأ بالحروف 

 الطالب أيًضا في الكتابة عن تجارب لعبهم التنموية ، على سبيل المثال ، لعبت مع الكتل. 

                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                             الحساب

 
 من خالل األغاني والقوافي والكتب. 12إلى  2أثناء الحساب ، يواصل الطالب ممارسة العد من 

 بدأ الطالب في استكشاف شكل ثنائي األبعاد وبدأوا في فرز األشكال بناًء على شكلها.

 

 

 

 

 

       تحقيق
                                                                                                                             

 يواصل طالب التأسيس استكشاف موضوعنا الجديد على الكتاب. لقد كانوا يمارسون

 رداً على سؤالنا الكبير ، "ما الذي يجعلني أنا؟" وحددت ما يجيدونه ولماذا.

 

 

 

 

 

 

 أخبار المرحلة التمهيدية

 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 1أخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

استمر طالب الصف األول في استكشاف المفردات التي نستخدمها في القراءة والكتابة.  لقد تعلم الطالب عن 
 األسماء واألفعال والصفات.

لقد فكروا في الطرق التي يصفون بها أنفسهم واألشياء التي يستمتعون بها ، على سبيل المثال ، كتب الطالب في    
الصف األول الجمل "أنا أحب الفن ، حيث يمكنني رسم صور المعة" و "أحب العلوم حيث يمكنني استكشاف 
 التجارب الصعبة" .

لقد قمنا أيًضا بربط هذا التعلم بمنهج اللعب التنموي من خالل تشجيع الطالب على مناقشة ووصف استكشافاتهم 
 استعداًدا لجلسات الكتابة الخاصة بهم

 حساب

 
 

في التحقيق ، استمر الطالب في استكشاف مفهوم "كونك فريدًا".لقد طوروا أسئلة لطرحها على شريك حول ما هو فريد 
بالنسبة لهم.بدأ الطالب في مقابلة بعضهم البعض واستكشاف طرق تسجيل معلوماتهم في الرسوم البيانية ومن خالل 

 والميكروفونات. iPadاستخدام التكنولوجيا الرقمية ، مثل أجهزة 

 تحقيق 

في الرياضيات استمر الطالب في بناء فهمهم للقيمة المكانية. إنهم قادرون اآلن على تحديد عدد العشرات 
واألعداد في عدد مع بعض الطالب الذين يستكشفون ثالثة أرقام.لقد استمتعنا بمعرفة البيانات التي تم جمعها 
والرسوم البيانية. انتهز الطالب هذه الفرصة إلنشاء الرسوم البيانية وإجراء مقابالت مع زمالئهم في الفصل 

 الدراسي حول األشياء المفضلة لديهم.
 



  0اخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة
 

 حساب

 تحقيق

في الرياضيات ، اكتشف الطالب مفاهيم الجمع والطرح ، وبدأوا في استخدام االستراتيجيات للمساعدة في حل مشاكل 
األعداد باإلضافة إلى المشاكل المكتوبة.يتمتع الطالب أيًضا باستكشاف الموقع واالتجاه. تمكنوا من تطبيق هذه 

 االستراتيجيات على العديد من األلعاب وأنشأوا خرائطهم الخاصة إلظهار معرفتهم.

في االستفسار ، حدد الطالب نقاط قوتهم.لقد بدأوا في تحديد األسئلة المفتوحة واستخدامها لمقابلة األصدقاء حول نقاط 
 قوتهم وكيف يمكن أن تساعد هؤالء في مجتمع مدرستنا.قام الطالب بعمل ملصقة إلظهار فهمهم لنقاط القوة لديهم.

في محو األمية ، استمر الطالب في كتابة سيرتهم الذاتية ويتطلعون إلى تحسين اختيار كلماتهم.تمكن الطالب من تسجيل 
معلومات مهمة. دراسة مؤلفنا الجديدة هي باميال ألين. استمتع الطالب بقراءة قصصها ومعرفة قصصها المذهلة. استمر 

 الطالب في تحديد الكلمات الشيقة والمدهشة باستخدام فهمهم للمرادفات.

كل أربعاء الساعة  0نرحب باآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية لالنضمام إلينا في مؤسستنا إلى التجمع من الدرجة 

مساًء في الفناء. يتم منح الطالب الذين تم اختيارهم لقب "طالب األسبوع" لكل فئة على جهودهم المتميزة.  6022

 من الرائع رؤية الكثير من اآلباء يحضرون بالفعل.



0اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

معرفة القراءة 
 والكتابة

نتعلم في محو األمية التمييز بين الحقائق واآلراء. سيستخدم الطالب الحقائق لدعم كتابتهم والتعبير عن آرائهم 
باستخدام الكلمات العاطفية. يسير كتاب كلمات قاموس المرادفات بشكل جيد حيث يقوم الطالب بإضافة الكلمات 

 وتوسيع مفرداتهم كل يوم.
 يرجى تشجيع طفلك على القراءة كل ليلة ، وإكمال الواجبات المنزلية األسبوعية.

 حساب

 تحقيق

نحن نتعلم عن األشكال ثنائية وثالثية األبعاد. أحب الطالب بناء مكعباتهم الخاصة ، والمنشورات 
المستطيلة واألهرامات. كان من الرائع رؤية الطالب يقومون بإنشاء واستخدام مصطلحات رياضية 

 لوصف ميزات األشكال ثالثية األبعاد الخاصة بهم.

هذا المصطلح موضوع استفسارنا هو ما يبقينا جيًدا. بدأ العديد من الطالب في التحقيق في خطوط االستفسار 
للطالب مجموعة من المواد ، بما في ذلك الكتب والمجالت الخاصة بهم والعثور على إجابات ألسئلتهم. قدمنا 

 ومقاطع الفيديو لتسهيل تحقيقهم. نتطلع لرؤية نتائجهم!



4اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 
في الصف الرابع ، بدأنا في دمج كتب جوليا دونالدسون في روتينات القراءة اليومية. يركز الطالب على تحديد اللغة 
 التصويرية مثل التشبيه. يتم تشجيع الطالب على تخيل ما يريد الكاتب التعبير عنه ، من خالل مقارنة شيء بشيء آخر.

    معرفة القراءة والكتابة

                                                                                                                             الحساب

      تحقيق

 خالل الرياضيات ، قمنا بتوسيع أربعة أرقام. سمح توسيع األعداد للطالب بالنظر إلى الرقم وتحديد قيمة كل رقم.

يقوم الطالب بكتابة تقارير المعلومات بناًء على وحدة االستعالم الخاصة بهم. لقد قمنا بتفصيل عملية كيفية كتابة فقرة 
باستخدام "عرض الهامبرغر" وطبقاتها ، والتي تتضمن مقدمة وتفسيرات وخاتمة. قام الطالب بتطوير قطعة كتابة 
 باستخدام المكونات الخاصة للهامبرغر.

 

 

 

 

حصلت على هذا الجواب بالنسبة لك! 4سؤال كبير؟ كيف نتحدث؟ لدينا الدرجة   

في االستفسار ، يتم تخصيص جميع الطالب في مجموعات االستفسار )مواضيع مختلفة( من اختيارهم. قمنا بتطوير 
 سؤال كبير للطالب لبدء رحلة بحثهم. يعتمد السؤال على موضوع وحدة االستفسار وفائدته لمدرستنا وطالبنا.

 

 



 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  11062صباًحا حتى  12مجموعات اللعب موجودة يومي االثنين والثالثاء. الجلسات الصباحية من الساعة 
مساًء                                                                                                                     0إلى الساعة  10062الساعة 

                  

اللغة اإلنجليزية التحادثية                                                                                                   
   

مساءً  10إلى  9.19يتم تشغيل فصول اللغة اإلنجليزية مجانًا يومي االثنين والثالثاء واألربعاء من الساعة   

 حلول البناء

 برنامج مجاني

 حلول لجميع أسئلتك األبوة واألمومة.

10022حتي  12022من:  02/20/02يبدأ يوم الخميس   

أو البريد اإللكتروني 96219092يرجى االتصال حنان على   

womenshouse@anglicarevic.org.au 

نادي اإلفطار   
                                                                                                                                                  

صباًحا  5.19جميع 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.       

         1022- 1162يرجى مالحظة اليوم والوقت الجديد: الثالثاء 

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