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2323 1العدد  2الفصل  الرؤية: "أن يكون طالبنا يعرفون القراءة والكتابة واإلبداع واألمان والسعادة"  

PRINCIPAL TEAM 

NEWS 

.0202كيف يمر الوقت وما هو الشهر األول المختلف جًدا من الفصل الثاني   

تهانينا على الوصول إلى هذا المستوى من التعلم عن بعد على أمل أن روتينك أصبح جزءا ال يتجزأ 

الصحة! -ونحن جميعا ندخل في تأرجح منه. تذكر أن هناك هدف أكبر من البقاء في المنزل هذا المصطلح

 صحة الجميع

نحن بحاجة إلى البقاء معا كفريق والعمل معا.  إن الرسالة الواضحة من الحكومة ، إذا أنت يمكن أن تبقى 

 في البيت ، ثم أنت يجب أن.

وحتى تتغير التوجيهات ، يجب علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا ، سواء لمدة أسبوعين أو شهرين 

 آخرين.

ونعلم أن ذلك يشكل تحديا للجميع ، وفي أوقات مثل هذا التغيير السريع ، فإننا جميعا نبحث عن ما يصلح 

 وما نشعر باالرتياح حياله.

هيئة التدريس تم العمل تتجاوز للطالب إعداد الدروس على االنترنت و تطوير نسخ ورقية من العمل 

 لجمع كل يوم جمعة

.يرجى تذكر إعادة العمل المنجز ومواصلة التحميل واإلرسال اإللكتروني لمهام العمل على اإلنترنت.يبذل 

 المعلمون قصارى جهدهم لتقييم التعلم لجميع الطالب.

 

ونفهم أن كل حالة عائلية مختلفة في الوقت الراهن ، وبالنسبة للبعض منكم ، فإن دعم طفلكم إلكمال كل 

 العمل الذي تم تحديده يشكل تحديا.

نحن نشجعك على التواصل مع معلم طفلك إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل وسيساعدونك على توجيهك من 

 خالل تحديد األولويات وجعل العمل أسهل إلدارة.

 ويشمل ذلك موردا كبيرا يركز على الطرق اإليجابية التي يمكن التعامل معها كل يوم خالل أزمة عالمية.

 

 

 

 

 

                                            

  

               

 

  فريق  الرئيسي

 

 

 

 

 

 يونيو 8

 عيد ميالد الملكة

 عطلة عامة

مدرسة يوجدال  

 

 يونيو 25

 اليوم األخير من الفصل الثاني

 

 يونيو 26

مدرسة يوجدال  

 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 فريق العمود الرئيسي

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  

قوم به ا ننشكرك على كل التعليقات اإليجابية التي يتلقاها معلمونا منك خالل هذه الفترة. هذا أمر جديد بالنسبة لنا أيًضا ، ومن الرائع سماع م
 بشكل جيد باإلضافة إلى التعليقات حول كيفية تقديم المزيد من الدعم لك.

عدهم يساشكرا لجميع اآلباء ومقدمي الرعاية الذين يستجيبون لرسائل البريد اإللكتروني والمكالمات الهاتفية اليومية. يقدر المعلمون ذلك ألنه 
 في تسجيالت الحضور اليومية.

 نود أن نرحب بالعاملين التالين في مدرستنا:

المعلمة التي تحل محل السيدة بالي التي بدأت إجازة عائلية -السيدة هيماشا جيرونيموس   

 بريسيال توملينسون مدرس الصف الخامس سي الذي يحل محل السيدة بيكايا التي بدأت إجازة عائلية

السنة الرابعة )االثنين ، الثالثاء ، األربعاء(—زوي بروكس  

عبدو معلمة السنة األولى )االثنين ، الثالثاء ، األربعاء( السيدة نهلة  

 أتمنى لكم جميعا أسبوعا رائعا

 

 

 



 تسجيالت جديدة                                                                                                                 
 

اآلن. يرجى االطالع على  0202يتم قبول التسجيالت لعام  - 6نرحب بالتسجيالت الجديدة من المؤسسة إلى السنة  
 موظفي المكتب للحصول على تفاصيل التسجيل.

 
 
 

 تغيير المعلومات الشخصية للعائلة
 

بالغ إالرجاء إبالغ "مكتب أدارة المدرسة إذا حصل أي تغيير في التفاصيل الشخصية. من المهم عند تغيير أرقام الهاتف 
 المدرسة حتى نتمكن من االتصال باألهالي وأولياء األمور. وبالمثل، في حالة تغيير اتصاالت الطوارئ يرجى إعالمنا.

 
 
 
-CSEFالتطبيقات مفتوحة اآلن 

 
يمكنكم الحصول عليها في  CSEFقدم اآلن الرجاء إكمال إستمارات منحة الحكومة لدعم برامج الرياضة والتخييم 

الرجاء  CSEFمكتب أدارة المدرسة. أذا كنتم مؤهلين للحصول على منحة الحكومة لدعم برامج الرياضة والتخييم 
 $ تدفع للمدرسة لتغطية التكاليف الرحالت لطفلك.501إكمال استمارة المنحة بمبلغ 

 أخبار مكتب أدارة المدرسة

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

                                                                          2323حزمة الشتاء األساسية للمؤسسة

كجزء من برنامج الزي الرسمي للحكومة الفيكتورية ، كل طالب في الصف التمهيدي يتلقى صندوق المعسكرات والرياضة 
 والرحالت

)CSEF) .تتأهل تلقائيًا لقسيمة حزم موحدة 

 يرجى االتصال بمعلم طفلك أو مكتب المدرسة.

 



المنزل.في يا لها من بداية مختلفة لدينا لمصطلح رياض األطفال. مع حضور عدد قليل جًدا من األطفال للجلسات ، قمنا أيًضا بتنفيذ برنامج للتعلم   

اًء على ما بن نشكرك على جميع العائالت لكونك مجتهًدا للغاية في القدوم إلى الروضة لجمع حزم التعلم الخاصة بطفلك.تم تخطيط األنشطة في حزم التعلم
 نعرفه عن اهتمامات األطفال وتفضيالت التعلم واألحداث المجتمعية وأفكار برنامج الفصل الدراسي األول ومساهمات األسرة.

على  كان هذا مهًما للحفاظ على العالقات ، ومعرفة كيف تسير عائلتك وما إذا كنت ترغب في الحصول -يتصل المعلمون بالعائالت على أساس أسبوعي  
 أي دعم إضافي وجمع مالحظات حول مشاركة طفلك في أنشطة التعلم في المنزل.

شكًرا لك على إرسال هذه الصور. -نحن نقدر تلقي الصور ومقاطع الفيديو لألطفال المشاركين في األنشطة في المنزل   

 ونود أيضا أن نرحب بعدد من الموظفين الجدد في فريق رياض األطفال في داالس. بدأت يونيس في نهاية الفصل األول وستكون معلمة المجموعة
 الخضراء

ألخضر و انادا( و )سيدرا( بدأتا في بداية الفصل الثاني ندى سيتم المعلم من المجموعة الحمراء ومركز السدرة سوف تعمل كمربية مع كل من األحمر 
 المجموعات.

راء. لخضبيبي( سيستمر كمعلم مع المجموعة الحمراء ، )ريشام( كمعلم مع المجموعة الخضراء و )سو( كقائد تعليمي في كل من المجموعتين الحمراء وا
 إل وليوني يواصالن العمل كمدرس ومعلم مع المجموعة الزرقاء في روضة األطفال في أبفيلد.

من فضلكم أعلمونا إذا كان هناك أي شيء يمكن أن ندعمكم به. -ونرسل إلى جميع األسر أطيب تمنياتنا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  أخبار روضة االطفال "الكندركارتن"



 

 تحية للجميع،

 اعتقدت أنها ستكون فرصة رائعة لك لممارسة كيفية اإلشارة لغة عيد األم سعيدة.

 هنا مقطع فيديو لك لتشاهد كيف توقع يمكنك أن تكتب الرابط. 

https://youtu.be/UrVW-x853y4  

 أو  استخدام الماسح الضوئي    

 الخاص بك

 من ميليسا

 

 

 

 

 

 

Happy Mother’s Day 

 أخبار أوسالن

 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 

 

 
 .lو W  ،I  ،G  ،Jوخالل جلسات القراءة عن بعد ، كان الطالب يشاركون في الرسائل 

 بدأ الطالب في تحديد األسماء والصفات في النص وكتاباتهم.

 

 

 

 

 أخبار المرحلة التمهيدية

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق

من خالل األغاني والقوافي والكتب. يبدأ الطالب في استكشاف أيام األسبوع  02إلى  2أثناء الحساب ، يواصل الطالب ممارسة العد من 

 وأشهر السنة والمواسم.

 يستكشف طالب المؤسسة موضوع االستعالم "إنه على قيد الحياة". يقوم الطالب باستكشاف احتياجات الكائنات الحية.

 الطالب كانوا يفرزون األشياء الحية تحتاج إلى مجموعة من ما تحتاج إلى النمو ، البقاء على قيد الحياة.

 تذكير إلرسال العمل إلى المعلم كل يوم. وهنا بعض األمثلة للطالب الذين يستمتعون بالتعلم المنزلي.

 نأمل أن تعتني بنفسك و تأخذ راحة منتظمة و تأكل الكثير من الفاكهة و تتمرن يوميا



 1أخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 في القراءة ، كنا نتعلم تذكر الحقائق وتفاصيل النص. نقوم بذلك بالعودة إلى النص للعثور على المعلومات.

 يستخدم الطالب مثل هذه االستراتيجيات الكتساب فهم أفضل لما تم قراءته. في الكتابة ، نحن نركز على كتابة جمل بسيطة ومركبة.

 يتعلم الطالب أيًضا استخدام حرف كبير في بداية الجملة أو ألسماء خاصة ، باإلضافة إلى وضع حد كامل في نهاية الجملة

 حساب

 تحقيق

 قد تعلم الطالب عن اإلضافة واألشكال والموقع. لقد استكشفنا كلمات مختلفة تستخدم لوصف اإلضافة.
ي تعلمنا أيضا أن اإلضافة تعني الجمع بين مجموعتين من البنود معا. وكانت األسر مبدعة جدا واستخدمت مختلف المواد المنزلية للمساعدة ف

اإلضافة في المنزل.كما بدأ الطالب في التعرف على مختلف كلمات الموقع وفهمها. وقد استخدموا هذه الكلمات لوصف وضع مختلف البنود 
 في المنزل.

نواصل استكشاف الضوء والصوت في محيطنا. ُطلب من الطالب مناقشة أهمية الضوء ولماذا نحتاجه كثيًرا في حياتنا.  كما ُطلب منهم إيالء 
 اهتمام خاص لألصوات التي يسمعونها من حولهم. تمكن الطالب من وصف األصوات باستخدام الكلمات والصور.



  2اخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

يقوم تي مرة أخرى ، شكًرا جزيالً لطالبنا وعائالتنا على تصميمهم والتزامهم بالتعلم المنزلي. ونحن معجبون بالعمل الذي نتلقاه والتحسينات ال
 بها الطالب بناء على تعليقاتهم.

ة ، يدفي محو األمية ، قام الطالب بتحسين كتابة النصوص اإلجرائية.   لقد كانت رائعة للقراءة ونحن المعلمون نتعلم كيفية القيام بأشياء جد 
 مثل "كيفية القفز على حبل القفز" و "كيفية رسم التنين" و "كيفية صنع القلعة".

في القراءة ، تعلم الطالب عن أنواع مختلفة من األسماء ، مثل األسماء الصحيحة والشائعة . لقد وجدوا وصنفوا األسماء من نصوصهم.   

 حساب
في الحساب ، بدأ الطالب في التحقيق في الكسور. يفهمون أن الكسر يتكون من أجزاء متساوية تصنع كل شيء.  صنع الطالب نصفين 

 بعناصر في المنزل واكتشفوا بعض الكسور المتكافئة ، مثل الربعين هو نفس النصف.

في التحقيق ، الصف يدرس الضوء والصوت. لقد طرحوا الكثير من األسئلة ، مثل ، "كيف نسمع الصوت؟" ، "من أين يأتي الضوء؟" و 
 "من اخترع المصابيح الكهربائية؟" حدد الطالب طرقًا لبدء البحث عن إجابات ألسئلتهم.

 نحن نفتقدكم جميعًا ونحب مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بعملك.

 استمر في إرسالها!

 تحقيق



0اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 في القراءة ، تم تعلم السنة الثالثة لإلجابة على األسئلة االستداللية. في كل يوم ، الحظ الطالب صورة مختلفة وأجابوا على مجموعة من
جد ب باألسئلة باستخدام معرفتهم السابقة وأدلة الصورة.   في الكتابة ، عملت السنة الثالثة على إنشاء أفالم كوميدية خاصة بهم. يعمل الطال

 لتخطيط كل عنصر من شريطهم الهزلي وإعادتهم إلى الحياة.
  

 حساب

 تحقيق

 

في هذا األسبوع في التحقيق ، كانت السنة الثالثة تحقق في خطوط تحقيقها حول الكائنات الحية وغير الحية. يستخدم الطالب أيًضا بعض 
 اللوحات التعليمية لفرز تفكيرهم.

 سيرفي مجال الحساب ، تم تعلم السنة الثالثة عن الموقع والتقسيم. يقوم الطالب بحل عدد من أسئلة التقسيم المفتوحة كما يقومون أيًضا بتف
 وإنشاء خرائط شبكية بسيطة.



4اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة
ا في القراءة ، استمر الطالب في تحسين معرفتهم الصوتية عن طريق تعلم العالقة بين أصوات الكالم وأنماط الهجاء التي تمثلهم.  لقد ركزن

على تحديد غرض وهيكل النصوص اإلجرائية المختلفة.  كان الطالب يقرأون وصفات مختلفة وكانوا يركزون على تحديد أجزاء من 
 الجمل من خالل إبرازها بألوان مختلفة. في الكتابة ، كان الطالب يتعلمون حول الغرض من النص اإلجرائي وبنيته.  

 يستكشف الطالب العديد من النصوص اإلجرائية لتطوير فهمهم للمفردات الجديدة. لقد تعلمنا أيًضا كتابة جمل معقدة باستخدام العطف.
 واستمر الطالب في التعامل مع أنواع أخرى من خالل استخدام ملخصات الصور. هذه بعض العينات من النصوص التي كتبها طالبنا

 
  

 حساب

 تحقيق

 في جلسات الرياضيات ، كان الطالب يتعلمون استخدام اإلضافة المتكررة والمجموعات المتساوية والمصفوفات لحل مشاكل الضرب.
في الرياضيات التطبيقية ، انخرط الطالب في تحديد وقياس أنواع مختلفة من الزوايا من حولهم.  يشارك الطالب في ممارسة حقائق 

 الضرب الخاصة بهم أثناء نشاط "الرياضيات السريعة".

 في التحقيق الطالب تم تحديد ظروف غير الحية البنود حول منازلهم.



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

يقوم طالب السنة الخامس والسادس بتأليف قطع كتابة السرد وخلق مشاكل وقرارات معقدة في قصصهم. كان 
المعلمون يقرؤون بعض األعمال الشيقة التي أظهرت أنماط التفكير اإلبداعي لدى الطالب. كان الطالب ينظرون 

أيًضا في تحديد الفكرة الرئيسية والغرض من نصوص المعلومات ، مما مكنهم من فهم هياكل النصوص غير 
 الروائية.

 حساب

 تحقيق

 خالل األسابيع الماضية ، كان الطالب يحلون جمع وطرح الكسور الشائعة ويمثلون إجاباتهم في الرسوم البيانية.
في حين كانت عملية التعلم عبر اإلنترنت صعبة في بعض األحيان ، كان الطالب قادرين على إظهار فهمهم من خالل 

رسم أو إنشاء الرسوم البيانية التي تمثل مشاكل الكسر.لقد جرب الطالب أيًضا فرصة واحتمال وقوع األحداث من 
 النتائج األكثر احتمااًل إلى النتائج المستحيلة.

 أثناء االستفسار ، كنا نحقق في موضوع توليد الطاقة والحفاظ عليها ، وكيف يمكننا اتخاذ خيارات مستدامة في حياتنا اليومية.

كان الطالب يفكرون في أسئلتهم التي يرغبون في التحقيق فيها. وهذا سيمكنهم من اكتساب فهم أفضل وإدراك أهمية الحفاظ على مصادر 
 الطاقة.  نشجع العائالت على إجراء مناقشات مع أطفالهم. اكتساب وجهات نظر مختلفة تشجع مهارات التفكير النقدي الخاصة بهم.

  

6/5اخبار المرحلة   



 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

 مكتبة االلعاب              

 

                                                                                                                                

                                               

 مكتب االلعب                                                                                                                                               

صباًحا وجلسات بعد الظهر من الساعة  55:32صباًحا حتى  52مجموعات اللعب موجودة يومي االثنين والثالثاء. الجلسات الصباحية من الساعة  
              مساًء                                                                                                                         0إلى الساعة  50:32

 اللغة اإلنجليزية التحادثية                                                                                                                                 
 يتم تشغيل فصول اللغة اإلنجليزية مجانًا يومي االثنين والثالثاء واألربعاء من الساعة 5.51 إلى 51 مساًء                                            

 إيجاد حلول لألهالي                                                                                                                                    

                                                                                             حلول لجميع أسئلتك األبوة واألمومة                     

                                                                                                                      بالعربية                           

مساًء                                                                                   50.51صباًحا إلى  5.51من:  53/20/02يبدأ يوم الخميس   
                                          محدودة رعاية الطفل المتاحة                                                                                                   

 
 نادي اإلفطار                                                                                                                                                
 

صباًحا وحتى  8.51جميع األطفال في المدرسة مدعوون لحضور نادي اإلفطار في المركز يوم األربعاء والخميس وصباح الجمعة من الساعة 
                  صباًحا.                                                                                                                       8:41الساعة 

 نادي الحرفية                                                                                                                                               

صباًحا                                                                                                       55:22صباًحا إلى  551صباح الجمعة من   

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

                                                                                                                     112تحويلة:  1111-9039هاتف: 

اخبار مركز المجتمع                                                                                                                      
أعزائي،   

                                                             

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


 مركز المجتمع

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 اخبار مركز الجميع 

 أعزائي،

 نأمل أن تكون بأمان وبصحة جيدة. كما تعلم ، فإن المركز مغلق ولكننا هنا من أجلك للتواصل والمشاركة والتعلم بطرق أخرى.

 لقد اتصلنا بالمشاركين في المحور لنرى كيف يمكننا تقديم الدعم لك.

أيام اإلثنين والثالثاء والخميس 5585 5325 23إذا لم تكن قد تلقيت مكالمة ، فال تتردد في االتصال بي على:   

 أو راسلني عبر البريد اإللكتروني على: 

Susan.vanwyk@education.vic.gov.au 

 مجموعات اللعب

لقد تم توفير حزم األنشطة لألطفال. إذا لم تكن قد قمت بجمع حزمة حتى اآلن ، يرجى االتصال / البريد اإللكتروني لترتيب وقت مناسب 
 اللتقاط واحدة في المركز.

 نطلب منك اتباع ممارسات االبتعاد اآلمن واستخدام معقم اليدين عند الوصول.

 دروس اللغة اإلنجليزية التحادثية

نحن بصدد االتصال بالمشاركين لنرى كيف يمكننا دعمك في مواصلة التعلم في هذا الوقت. نحن مشغولون أيًضا بمناقشة طرق أخرى لدعم 
 تعلمك مع المعلمين ومركز التعلم 

Meadow Heights. 

 

 نادي اإلفطار

ب نحن نقدم عبوات طعام اإلفطار لجميع العائالت التي تتطلبها. يمكنك التقاط حزمة من المركز. يرجى االتصال أو البريد اإللكتروني لترتي
 الوقت المناسب.

 يرجى مالحظة أن حقيبة الطعام تتكون في الغالب من: الحليب وحبوب اإلفطار والفاصوليا والمعكرونة المعلبة.

 

 مكتبة األلعاب

 يرجى مالحظة جميع أعضاء مكتبة األلعاب أننا سننتظر حتى تتم إعادة فتح المحور قبل إمكانية استعارة األلعاب.

شكرا لكم   

 فئة الحرف / الخياطة

 سنعمل على خيارات مختلفة لجميع المشاركين الذين يرغبون في مواصلة التصميم والخياطة في هذا الوقت.

 رمضان مبارك لكل المشاركين ،

 يرجى البقاء جيدا وعيد األم سعيد لجميع الذين احتفلوا.

 سوزان

 

 

 

 


