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2929 0العدد  2الفصل  الرؤية: "أن يكون طالبنا يعرفون القراءة والكتابة واإلبداع واألمان والسعادة"  

PRINCIPAL TEAM 

NEWS 

 التعلم عن بعد خالل 

Covid-00 

   
نحن اآلن في أسبوعنا الثالث من التعلم عن بعد وكان من الرائع رؤية العديد من طالبنا وعائالتنا 

يتعاونون مع معلميهم. لقد عمل المعلمون بجد لضمان تلبية احتياجات التعلم لجميع الطالب من 

مؤسسة حتى السنة السادسة. يواصل المعلمون تسجيل الوصول يوميًا مع الطالب ألخذ الحضور 

والمساعدة في مهام التعلم. يقوم موظفو دعم التعليم أيًضا بالتحقق يوميًا مع الطالب لإلجابة على 

األسئلة والمساعدة حيث يمكنهم. كان االنتقال من المدرسة إلى التعلم عن بعد أمًرا بسيًطا بالنسبة 

 للبعض وصعبًا بالنسبة لآلخرين ولكن بالعمل معًا سنجعله يحدث لجميع الطالب.

 نحن نعلم أن أسبوًعا بعد أسبوع سوف نتعلم أشياء جديدة ، ثم نفكر ثم نقوم بتحسين ما نقوم به.

نشكر جميع اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية على صبركم ودعمكم طوال األسابيع الماضية. تذكر أن 

 تتصل بنا أو ترسل إلينا عبر البريد اإللكتروني ، ويسعدنا دائًما تقديم المساعدة إذا استطعنا.

 كيف يمكنك دعم طفلك
 

 يمكنك دعم طفلك من خالل:

وجود روتين وتحديد التوقعات  -  

التأكد من أن لدى طفلك غرفة للعمل فيها -  

توفير مستوى إشراف مناسب لمرحلة نمو طفلك واحتياجاته الفردية  -  

مراقبة االتصاالت من المعلمين -  

مراجعة طفلك لمساعدته على إدارة عمله -  

مراقبة مقدار الوقت الذي يقضيه طفلك على اإلنترنت. -  

تهيئة بيئة تعليمية -  

يختلف كل منزل عن اآلخر ، ولكن من المهم توفير مكان هادئ ومريح للتعلم فيه. -  

حيثما أمكن ، يجب أن يتم التعلم في مساحة تشاركها عائلتك. على سبيل المثال ، صالة أو غرفة 

 طعام.

 

 

 

 

  فريق  الرئيسي

 

 

 

 

 يونيو\حزيران 3

 عيد ميالد الملكة

 عطلة رسمية

 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 فريق العمود الرئيسي

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                  كيف يمكنك دعم طفلك                                                                                                           

                          يجب أن يكون مكانًا:                                                                                                          

                         يمكن أن يكون هادئا.                                                                                                          

                          لديها إشارة إنترنت قوية.                                                                                                     

              إن أمكن ، راقب طفلك كما تفعل عادةً عندما يكون طفلك متصالً باإلنترنت.                                                         

 تحديد الروتين والتوقعات                                                                                                     

 ابدأ وانتهي كل يوم بتسجيل الوصول لمساعدة طفلك                                                                          

 توضيح وفهم التعليمات التي يحصلون عليها من معلميهم.                                                                     

 مساعدتهم على تنظيم أنفسهم وتحديد األولويات لتعلمهم في المنزل.                                                          

 يعد الروتين اليومي الصحي أمًرا رائعًا للصحة العقلية والجسدية ، باإلضافة إلى التركيز والتعلم.                         

 تشجيع فترات الراحة المنتظمة. قد يعني هذا الذهاب في نزهة على األقدام أو القيام بالتمارين الرياضية أو الرقص أو    استخدام معدات

 التمارين المنزلية.                                                                                            

 شجع عادات األكل الصحية وتأكد من أنها تشرب ما يكفي من الماء.                                                     

                  التواصل مع طفلك                                                                                                                 

          نحن نشجعك على البدء واالنتهاء كل يوم بالنظر إلى طفلك. يمكن لهذه النظرة أن تكون جزًءا منتظًما من  كل يوم.                        

            في الصباح ، اسأل:                                                                                                            

                ماذا تتعلم اليوم؟                                                                                                            

             ما هي أهدافك التعليمية؟                                                                                                      

        كيف ستقضي وقتك؟                                                                                                              

          ما هي الموارد التي تحتاجها؟                                                                                                  

           ما الدعم الذي تحتاجه؟                                                                                                        

           بعد الظهر اسأل :                                                                                                             

            ماذا تعلمت اليوم ؟                                                                                                           

 ما هو الصعب؟ يمكنك إيجاد طريقة للتعامل مع نفس المشكلة إذا ظهرت مرة أخرى.                                             

   فكر في ثالثة أشياء سارت على ما يرام اليوم. لماذا كانت جيدة؟                                                                  

 هل أنت بخير؟ هل تحتاج إلى سؤال معلمك عن شيء ما؟ هل تحتاج إلى مساعدة في شيء يجعل الغد أكثر نجاًحا؟             

لى الروتين يساعد األطفال على الشعور باألمان. يجد بعض األطفال تغييرات في الروتين مزعجة للغاية. إذا شعر طفلك بهذه الطريقة سيحتاج إ

 مساعدتك.

 أحضى بأسبوع ممتع.



 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 إالرجاء إبالغ "مكتب أدارة المدرسة إذا حصل أي تغيير في التفاصيل الشخصية. من المهم عند تغيير أرقام الهاتف 

 نتمكن 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 021الرجاء 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.

 

  2929حزمة 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.

 

 

 

 

 



 

معرفة القراءة والكتابة                                                                                                       

 .Xو  Oو  Fو  Bخالل جلسات القراءة عن بعد ، انخرط الطالب في الحروف  
 يقوم الطالب بتحديد الصوت األولي للكلمات ومطابقتها بالحرف الصحيح.

  
                                                                                                                              الحساب

من خالل األغاني والقوافي والكتب. بدأ الطالب في استكشاف األنماط واألشكال ثنائية األبعاد  02إلى  2أثناء الحساب ، يواصل الطالب ممارسة العد من 
 في بيئاتهم المنزلية.

 

 

 

 

تحقيق                                                                                                                        

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

 تذكير ودي بمواصلة إرسال العمل إلى المعلم كل يوم. في ما يلي بعض األمثلة عن تمتع الطالب بالتعلم في المنزل.

 

 

 

 

 

 

 

 أخبار المرحلة التمهيدية

 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 0أخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

في القراءة كنا نستخدم السرد لجعل النص على الروابط الذاتية. هذا يعتمد على تجربة الطالب لربط الموضوعات 
والشخصيات في القصة. وبالمثل ، كان التركيز على كتابة هذا المصطلح هو استخدام الخبرة الشخصية إلنشاء 
 عمليات إعادة إبداع وإبداع لالبتكار في نص.

 حساب

 تحقيق

كانت الهندسة النقطة المحورية الرئيسية في هذا المصطلح. يستخدم الطالب معرفتهم بالقيمة المكانية لطلب األرقام. قام 
أرقام. تحيط بنا أشكال ثنائية وثالثية األبعاد. يستخدم الطالب يدًا  3الطالب بتصنيف وطلب رقمين مكونين من رقمين و 

على التعلم للتحقق من األشياء في منازلهم واإلبالغ عن نوع الشكل الذي يتكون منه كل عنصر. نحن سعداء حقًا بإبداع 
 الطالب مع مراعاة الظروف الحالية.

استفسار نحن نتعلم عن الضوء والصوت يحيط بنا ، يجلب ثروة من المعلومات حول عالمنا. نستخدم الضوء والصوت 
للتواصل مع بعضنا البعض. يمكن أن تكون األصوات مختلفة مثل الموسيقى الجميلة أو صافرات اإلنذار. يمكن للضوء أن 
ينقل الصور من شاشة التلفزيون أو التعبيرات على وجه شخص ما. بشكل مستمر تقريباً ، يؤثر الضوء والصوت على ما 

 نفكر به ونفعله وكيف نشعر.

 



  2اخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

يقوم الطالب بكتابة النصوص اإلجرائية. لقد أكملوا بعض المهام في المنزل ، مثل ترتيب سريرهم أو غدائهم ، ثم كتابة الهدف والمواد 
والخطوات التي اتخذوها إلكمال كل مهمة. قرأ الطالب نص معلومات حول الضوء والصوت. قاموا بمقارنة هذه المعلومات ومقارنتها ، 
 وحددوا معنى بعض الكلمات غير المعروفة سابقًا.

 حساب

 تحقيق

يقوم الطالب بجمع األضواء والمفاتيح والمصابيح في منازلهم ، وعرضوا هذه البيانات والصور. لقد أمضوا أيًضا 
 بعض الوقت في مراجعة أنماط األرقام. هذا أمر مهم لالستمرار ألنه يدعم مهاراتهم في العد.

 

في التحقيق ، بدأ الصف الثاني في التحقيق في الضوء والصوت. قام الطالب بتفتيش منازلهم بحثًا عن مصادر للضوء 
 واستمعوا إلى أصوات في الخارج. لقد بدأوا في تطوير أسئلة حول الضوء والصوت.

مرة أخرى ، أشكركم على جهودكم في المنزل. يرجى تذكر االتصال بمعلمك كل يوم لتأكيد حضورك ، وأنك وصلت إلى 
 مهام التعلم في اليوم.

 



1اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

على  Squigglyفي محو األمية نحن نتعلم تسلسل األحداث وإنشاء قصص. كان الطالب مشغولين بقراءة قصة 
getepic.com  وإعادة سرد جميع األحداث التي حدثت بالترتيب من البداية والوسط والنهاية.كما كان الطالب

يخططون لكتابة قصصهم السردية باستخدام مخطط السرد الجبلي ، باستخدام سمات الشخصية واستخدام حواسهم 
 لتخطيط إعدادات قصتهم.

 حساب

 تحقيق

في الحساب ، كان الطالب يتعلمون التقسيم ، ويتذكرون حقائق الضرب الخاصة بهم ويجدون منطقة األشكال 
 إلكمال مهام التعلم الخاصة بهم. mathletics.comالبسيطة.كان الطالب أيًضا على اإلنترنت على 

أجزاء  8هذا المصطلح موضوع االستفسار الخاص بنا هو "كيف ترتبط األشياء الحية بالبيئة؟" كان الطالب يتناغمون من خالل إنشاء "
 مجنونة" من األشياء الحية وغير الحية التي يمكنهم رؤيتها في فنائهم الخلفي.

 عمل الطالب على إنشاء أسئلة سميكة ورقيقة تتعلق بأشياء حية مرتبطة بالبيئة.



4اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

خالل جلسات القراءة لدينا ، كان الطالب يعملون على تحسين معرفتهم لتحديد الفكرة الرئيسية في كل من النص 
 الخيالي وغير الخيالي.تمت قراءة العديد من الكتب من قبل المعلمين للطالب ، الطالب للمعلمين والطالب للطالب.

استمر هذا المصطلح في تقديم تعليمات صوتية مباشرة وصريحة. الصوتيات هي طريقة لتعليم األطفال قراءة وتهجئة 
تهجئات  6به  "l"اللغة اإلنجليزية.إنها العالقة بين أصوات الكالم وأنماط الهجاء التي تمثلها. هل تعلم أن الصوت 

 تهجئات صوت مختلفة؟ 5به  "Z"صوت مختلفة أو 

 حساب

الهندسة.أثناء الرياضيات التطبيقية ، سيبني في الحساب ، واصل الطالب العمل على معرفتهم بالسعة واآلن قدمنا 
الطالب معرفتنا باألشكال واألشكال ثنائية وثالثية األبعاد والوقت والموقع للفترة المتبقية من هذا الفصل.سنركز 

أيًضا على الضرب والقسمة خالل األسابيع القليلة القادمة. سيتم منح الطالب فرًصا لممارسة استرجاعهم التلقائي 
 ."Speed Maths"لحقائق الضرب أثناء 

سيحدد الطالب الوقت الذي يستغرقه إلكمال شبكة الضرب ومدى دقتها. سوف يرسم الطالب نتائجهم إلظهار تقدمهم 
 في التعلم.

 



1/5اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

هم متعلمين استثنائيين وكانوا يقرأون  DBCPSكان التعلم عبر اإلنترنت تجربة رائعة لجميع المعنيين. طالبنا في 
النصوص التي تبحث في تصور الشخصيات واإلعداد وتحديد العناصر البصرية للنصوص.لقد نظرنا في كيفية 

 استخدام المؤلف لالحساس الخمسة لتحسين كتابته الستخدامها في قطع الكتابة الخاصة بنا.

 حساب

أثناء الحساب ، كنا نبحث في تحديد ومقارنة الكسور في خط األعداد.كان الطالب يبحثون في إضافة وطرح الكسور 
من القواسم المختلفة لتحدي مهاراتهم في التفكير وحل المشكالت.قارن الطالب احتمالية األحداث المختلفة لتطوير 

 فهمهم للفرصة واالحتمالية في المفاهيم الرياضية.

سنوات في مصادر الطاقة وتأثيرها على العالم. 6/6يبحث طالب الفصل الدراسي في مستويات   

 سوف يبحثون كيف يمكن ألفعالهم اليوم أن تؤثر على عالمهم في المستقبل.

 سنقوم باستكشاف مختلف أشكال الطاقة والعواقب اإليجابية والسلبية التي قد تكون لها أو على الكوكب.

 تحقيق


