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Zamanın nasıl hızla geçiyor ve 2020'nin İkinci Döneminin ilk ayının ne kadar 

farklı olduğu hepimiz biliyoruz.   Uzaktan öğrenimi başarıyla oluşturduğunuz 

için  tebrikler.  Dileriz belli bir düzen yaratmışsınızdır ve  buna alıştınız.  Bu dö-

nem evde kalmanın arkasında daha büyük bir amaç olduğunu unutmayınız - 

Sağlık!  Herkesin sağlığı. Bir takım olarak birbirimize bağlı kalmalı ve birlikte 

çalışmalıyız.  Hükümetin açık mesajı, evde kalabiliyorsanız, o zaman kalmanız 

gereklidir.  Talimatlar değişinceye kadar, ister 2 hafta, ister 2 ay daha olsun, 

hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.  Bunun herkes için zor 

olduğunu biliyoruz ve bu hızlı değişim döneminde hepimiz neyin daha iyi 

çalıştığını ve neyle rahat olabileceğimizi bulmak için araştırıyoruz. 

 

Öğretim elemanları çok çalışıyorlar.   Öğrencilere çevrimiçi dersler hazırla-

makta ve her Cuma günü derslerin fotokopi olarak dağıtımı için büyük çaba 

harcıyorlar.  Lütfen tamamlanan dersleri iade etmeyi ve çevrimiçi ödevlerin e-

posta aracılığı ile yüklenip, göndermeye devam etmeyi unutmayınız. 

 

Öğretmenler tüm öğrencilerin derslerini değerlendirmek için ellerinden geleni 

yapıyorlar. Şu anda her ailenin durumunun farklı olduğunu anlıyoruz ve ba-

zılarınız için, çocuğunuza verilen derslerin tamamlamasını desteklemek zor 

olabilir.  Çocuğunuz  derslerini tamamlayamadıysa, çocuğunuzun öğretmen-

iniyle iletişime girmenizi öneririz ve bu verilen derslerin  öncelik sırasına 

konulmasına ve ders yükünün yönetilmesini kolaylaştırmak için size yardımcı 

olacaktır.  Bir sonraki sayfamızda, küresel bir kriz sırasında her gün yak-

laşabileceğiniz durumlara olumlu  olarak  odaklanabileceğiniz harika fikirler  

içermektedir. 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  
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MÜDÜR VE EKİBİNİN KÖŞESİ 

Öğretmenlerimizin sizlerden aldıkları olumlu yorumlar için teşekkürler.  Bu bizler için de yeni  bir durumdur.  Sizlerden 

aldığımız geribildirimler sayesinde sizleri  nasıl destekleyebileceğimiz hakkında  bizlere kolaylık sağlıyor.  E-postalara ve  

günlük telefonlara cevap veren tüm veli ve bakıcılara teşekkür ederiz.  Ayrıca öğretmenlerin günlük katılım kayıtlarına 

yardımcı  olduğunuz için de sizlere minnet duyarız. 

Aramıza yeni katılan aşağıdaki öğretmenlerimize hoşgeldiniz diyoruz: 

 Bayan Himasha Jeronimus  - EAL Öğretmeni— Aile izninden başlayan Bayan Bali’nin yerine öğretmenlik yapacaktır. 

 Priscilla Tomlinson—5C  Sınıf Öğretmeni—Aile izninden başlayan Bayan Bekkaya’nın yerine öğretmenlik yapacaktır  

 Zoe Brooks—4A  Sınıf Öğretmeni (Pazartesi, Salı, Çarşamba)  

 Nahla Abdo—1A  Sınıf Öğretmeni (Pazartesi, Salı, Çarşamba)   

Hepinize harika bir hafta diliyorum. 

 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  



 

YENİ KAYITLAR 

Anasınıflardan 6. Sınıflara kadar, 2020 yılı için yeni kayıt kabul ediyoruz.  Lütfen ofisimizdeki 

personelimize kayıt için danışınız. 

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN DEĞİŞİKLİĞİ   

Kişisel bilgileriniz değişirse lütfen Okulumuzun Ofisini bilgilendiriniz. Telefon numaraları 

değişirse bizlere bildiriniz.  Okulun veliler ve bakıcılarla iletişime geçebilmesi önemlidir.  Aynı 

şekilde, acil durumlarda ulaşabileceğimiz kişilerin iletişim bilgileri değişirse lütfen bizleri bilg-

ilendiriniz. Birinin çocuğunuzu okuldan almasını istiyorsanız, lütfen çocuğunuzu almak için acil 

durum listesine bu kişi veya kişilerin eklenebilmesi için okulu bizzat bilgilendirdiğinizden emin 

olunuz.  

 

CSEF (Camps, Sports and Excursion Fund-Kamp, Spor ve Gezi Fonu) – BAŞVURULAR ŞİMDİ 

YAPILABİLİNİR  

ŞİMDİ BAŞVURUNUZ:    CSEF (Camps, Sports and Excursion Fund-Kamp, Spor ve Gezi Fonu)  

başvurularını ofisimize gelerek yapabilirsiniz.    Eğer geçerli Health Care Card (Sağlık Bakım 

Kartı) veya Concession Card (İndirim Kartınız) varsa lütfen formu doldurmak için en erken za-

manda ofisimize geliniz.  Ayrıca lütfen kartınızı yanınızda getirdiğinizden emin olunuz.  CSEF 

hak sahipleri çocuğunuzun katılacağı kamp, spor veya gezilerin ödenmesi çin 125$’lık fon 

kullanılabilinir.  Başvurular şimdi açıktır.  

2020 ANASINIFLAR İÇİN KIŞ ÜNİFORMASI PAKETİ  

Victoria Hükümeti'nin Uygun Fiyatlı Üniforma Programının bir parçası olarak, hak sahibi olan 

Anasınıf öğrencilerine  üniforma verilmektedir.  CSEF (Kamp, Spor ve Gezi Fonu) alan devlet 

okulu Anasınıf öğrencisi otomatik olarak tek tip paket kuponu almaya hak kazanır.  Lütfen  

çocuğunuzun öğretmenine veya okulun ofisine başvurunuz.  Başvurular şu anda açıktır ve 

2020, 3. Dönem sonunda kapanacaktır. 

OFİSİMİZDEN HABERLER 
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Anaokul bu döneme farklı bir başlangıç yapmıştır.  Çok az sayıda çocuğun programa katılmasıyla, evde öğrenim 

programı  uyguluyoruz.  Çocuğunuzun öğrenim paketlerini almak için anaokuluna gelmeye gayret gösterdikleri 

için tüm ailelere teşekkür ederiz.  Öğrenim paketlerindeki faaliyetler, oyun temelli öğrenim, çocukların ilgi 

alanları ve öğrenim tercihleri, toplum etkinlikleri, birinci dönem programımızın gözden geçirilen çalışmalar ve 

aile katkıları hakkında bilgilere göre planlanmıştır. 

 

Öğretmenler ve eğitimciler haftalık olarak ailelerle iletişim kuruyorlar - bu, iletişimi sürdürmek, ailenizin nasıl 

çocuklarınıza yardım edebildiğiniz ve ek destek isteyip istemediğinizi öğrenmek ve çocuğunuzun evde öğrenim  

etkinliklerine katılımı hakkında geri bildirim almak bizler için önemliydi.  Evdeki etkinliklere katılan çocukların 

fotoğraflarını ve videolarını almayı çok takdir ettik - bunları gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. 

 

Ayrıca Dallas anaokulu ekibine yeni katılan personeline hoşgeldiniz diyoruz. Eunice, Birinci Dönem sonunda 

göreve başladı ve Yeşil Grubun öğretmeni olacaktır. Nada ve Sidra İkinci Dönem'in başında başladılar. Nada 

Kırmızı Grup'un öğretmeni olacak , Sidra ise hem Kırmızı hem de Yeşil Gruplarda eğitimci olarak çalışacak. Babi 

Kırmızı Groupta eğitimci, Risham ise Yeşil Grupta eğitimci ve ayrıca Sue hem Kırmızı hem de Yeşim Gruplar 

arasında Eğitim Lideri olarak görev yapmaya devam edecek.  Elle ve Leonie öğretmen ve eğitimci olarak  Up-

field Anaokulunda, Mavi Groupta çalışmaya devam ediyorlar. 

Tüm ailelere en iyi dileklerimizi gönderiyoruz - lütfen sizlere yardım edebileceğimiz bir şey varsa lütfen  bizlere 

bildiriniz. 

 

 

ANAOKULU HABERLERİ 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  



 

Herkese Merhaba, 

Anneler Gününüz Kutlu olsun demeyi, işaret dili ile nasıl yapabileceğinizi denemeniz için harika bir fırsat 

olacağını düşündüm.  İşte el işaret dili ile  izleyebileceğiniz bir video klip, bağlantıya girerek öğrenebilirsiniz.  

https://youtu.be/UrVW-x813y4 veya QR tarayıcınızı kullanınız. 

Saygılarımla  

Melissa,  Auslan İşaret Dili öğretmeni 

 

 

 

 

 

Happy Mother’s Day—Anneler gününüz kutlu olsun 

AUSLAN NEWS  

Saygı      Gurur    Güven    Azim  



 

 

 

Uzaktan okuma dersleri sırasında öğrenciler W, I, G, J ve L harfleriyle çalışmalar yapıyorlar.  Öğrenciler kelimelerin 

ilk sesini belirleyip doğru harfle eşleştiriyorlar. 

Öğrenciler kendi yazıdıkları  yazılarda  isimleri ve sıfatları belirlemeye başlamışlardır. 

 

 

 

 

 

 

Matemadik dersi sırasında, öğrenciler şarkılar, tekerlemeler ve kitaplar aracılığıyla 0'dan 20'ye kadar saymaya de-

vam ediyorlar. Öğrenciler haftanın günlerini, yılın aylarını ve mevsimleri öğrenmeye başlıyorlar. 

 

 

 

Ana Sınıf öğrencileri, canlılar  konusunu araştırıyor.  Öğrenciler canlıların ihtiyaçlarını araştırıyorlar.  Canlıların 

büyüme ve hayatta kalmak  için olan ihtiyaçlarını  gruplara ayırıyorlar.  

Ödevlerinizi her gün öğretmene göndermeye devam etmeniz için hatırlatırız.   İşte evden yapılan örnekler.  

Umarız düzenli molalar yapıyorsunuz.  Bol miktarda meyve  yiyiniz ve  her gün egzersiz yapınız. 

 

 

 

 

 

 

 

ANASINIF 

OKURYARZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 
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Okumada, bir metinde geçen olayları ve ayrıntılarını hatırlamayı öğreniyoruz.  Bu bilgiyi bulmak için metni okuy-

oruz.  Öğrenciler bu yöntemleri, okunanları daha iyi anlamak için kullanıyorlar.   Yazmada, basit ve bileşik cüm-

leler yazmaya odaklanıyoruz.  Öğrenciler ayrıca bir cümleye başlarken ve özel isimleri yazarken büyük harf 

kullanmayı ve  cümlelerin sonuna nokta koymayı öğreniyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler toplama, şekiller ve konum hakkında bilgiler ediniyorlar.  Toplamayı tanımlamak için kullanılan farklı 
kelimeleri araştırdık.  Ayrıca, toplamanın iki grup öğeyi bir araya getirmek anlamına geldiğini de öğrendik. Aileler 
çok yaratıcıydı ve evde toplamayı öğrenmek için çeşitli ev eşyaları kullandılar.  Öğrenciler ayrıca çeşitli yerleri be-
lirleyen kelimeleri tanımaya ve anlamaya başladılar.  Bu kelimeleri evlerindeki farklı eşyaların konumunu tanımla-
mak için kullandılar. 

 

 

 

 

 

 

 

Çevremizdeki ışığı ve sesleri keşfetmeye devam ediyoruz.  Öğrencilerden ışığın önemini ve hayatımızda neden bu 
kadar çok ihtiyacımız olduğunu tartışmaları istendi.  Ayrıca, çevrelerinde duydukları seslere özellikle dikkat etmel-
eri istenmiştir.  Öğrenciler kelimeler ve resimler kullanarak sesleri tanımlayabildiler. 

 

 

 

BİRİNİCİ SINIFLAR 

OKUR YAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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Bir kez daha, öğrencilerimize ve ailelerimize evde öğrenime olan kararlılıkları ve bağlılıkları için teşekkür ederiz. 

Aldığımız ödevlerden ve öğrencilerin geri bildirimlerine dayanarak yaptıkları başarılardan etkilendik. 

Okuryazarlıkta, öğrenciler prosedür  (usul, tarif) metinlerini yazma becerilerini geliştirmiştirler.  Bunları okumak  

biz öğretmenler için harika oldu ve 'İp atlama nasıl  yapılır', 'Ejderha nasıl çizilir' ve 'Kale nasıl yapılır' gibi şeyleri 

nasıl yapacağımızı öğreniyoruz.  Okumada, öğrenciler, özel ve cins isimler, somut ve soyut isimler gibi farklı isim 

türlerini öğrendiler.  Metinlerinden isimler buldular ve kategorilere ayırdılar. 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikte, öğrenciler kesirleri araştırmaya başlıyorlar.   Bir kesirli sayının bir bütünü oluşturan eşit parçalardan 

oluştuğunu anlıyorlar.  Öğrenciler evlerindeki eşyaları örnek kullanarak bir yarımın,  iki çeyrekle aynı değerde 

olduğunu öğrendiler. 

 

 

 

 

 

 

Araştırmada, 2. Sınıf öğrencileri ışık ve sesi araştırmaktadır.  ‘Sesi nasıl duyuyoruz?’, ‘Işık nereden geliyor?’ ve  

‘Ampulleri kim icat etti?’ gibi bir çok soru ortaya attılar.  Hepinizi özlüyoruz ve sizleri kitap okurken ve  çalışma-

larınızı içeren videolarınızı görmeyi çok seviyoruz. 

Göndermeye devam ediniz! 

Lütfen katılımınızı onaylamak için her gün öğretmeninizle iletişime geçmeyi unutmayınız.  

 

 

 

 

 

İKİNCİ SINIFLAR 

OKURYARZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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Okumada, 3. Sınıf öğrencileri çıkarımsal soruları (tahmin çıkarmak için sorulan soruları) yanıtlamayı öğreni-

yorlar.  Her gün, öğrenciler farklı bir fotoğraf gözlemlediler ve önceden bildikleri bilgilerini ve resimdeki 

ipuçlarını kullanarak bir dizi gerçek ve çıkarımsal soruları yanıtladılar.  Yazma dersinde  3'üncü sınıf öğren-

cileri  kendi çizgi romanlarını yaratmaya çalışıyorlar.  Öğrenciler çizgi romanlarının her bir unsurunu planla-

mak ve hayata geçirmek için çok çalışıyorlar. 

 

 

 

 

 

 

Matematik dersinde 3. Sınıf öğrencileri konum ve bölmeyi öğreniyorlar.  Öğrenciler bir dizi bölme ilşemi problem-

lerini çözüyorlar ve bunları basit ızgaraların üzerine çizerek yorumluyor ve oluşturuyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hafta araştırmada, 3. Sınıf öğrencileri, canlılar ve cansız şeyler hakkındaki araştırma yapıyorlar.  Öğrenciler 

ayrıca düşüncelerini sıralamak için bazı şemaları kullanıyorlar. 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ SINIFLAR 

OKURYARZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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Okumada öğrenciler sesleri ve onları temsil eden imla kalıpları arasındaki ilişkiyi öğrenerek ses okuma bilgilerini 

geliştirmeye devam ettiler.   Farklı (prosedür) tarif metinlerin amacını ve yapısını belirlemeye odaklandık.  Öğrencil-

er farklı tarifleri okuyorlar ve cümlelerin bölümlerini farklı renklerle vurgulayarak tanımlamaya odaklanıyorlar. 

Yazmada, öğrenciler tarif metninin amacını ve yapısını öğrenmektedirler.  Yeni kelimeler öğrenmek  için çeşitli 

prosedür metinlerini araştırmaktadır.  Bağlaçları  da kullanarak karmaşık cümleler yazmayı da öğreniyoruz.  Öğren-

ciler resimleri de kullanarak diğer metin türlerini yazmaya devam ettiler. Bunlar öğrencilerimiz tarafından yazılan 

bazı metin örnekleridir. 

 

 

Matematik dersinde öğrenciler çarpma problemlerini çözmek için, tekrarlanan toplama, eşit gruplar ve diz-

iler kullanmayı öğreniyorlar.  Uygulamalı matematikte öğrenciler, çevrelerindeki farklı açı türlerini tanımla-

mak ve ölçmekle meşgul oldular.  Öğrenciler, çarpmaları çabuk bir şekilde hatırlamak için, 'Hızlı Matematik' 

etkinliğine coşkuyla katılıyorlar.   

 

 

 

 

 

 

Araştırmada öğrenciler, evlerinin içerisinde ve çevresinde, yaşayan ve yaşamayan öğeleri tanımlamaktadırlar. 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ SINIFLAR 

OKURYARZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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5. ve 6. Sınıf öğrencileri öykülerinde karmaşık sorunlar ve çözüm yolları yarattıkları hikayelerini oluşturuyorlar. 

Öğretmenler, öğrencilerin yaratıcı düşünme tarzlarını yansıtan bazı ilginç parçalar okuyorlar.  Öğrenciler ayrıca, 

kurgusal olmayan metinlerin yapılarını anlamalarını sağlayan bilgi metinlerinin ana fikrini ve amacını belirlemeye 

çalışmaktadırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son birkaç haftadır, öğrenciler kesirli sayıların toplama ve çıkarma problemlerini çözüyorlar ve cevaplarını şema-

larda gösteriyorlar.  Çevrimiçi öğrenim süreci bazen zor olsa da, öğrenciler kesir problemlerini temsil eden di-

yagramlar çizerek veya oluşturarak konuyu kavradıklarını gösterebildiler.  Öğrenciler ayrıca büyük olasılıkla im-

kânsız sonuçlara kadar olan olayların şans ve olasılıklarını denemişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

Araştırma sırasında enerji üretme ve koruma konusunu ve günlük yaşamımızda nasıl sürdürülebilir seçimler yapa-

bileceğimizi araştırıyoruz.  Öğrenciler araştırmak istedikleri konullar için sorular üretiyorlar.  Bu onların daha iyi bir 

anlayış kazanmalarını ve enerji kaynaklarının korunmasının öneminin farkına varmalarını sağlayacaktır. 

Ailelerimizi, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini teşvik eden farklı bakış açıları kazanabilecekleri tartışmalar 

yapmaları için teşvik ediyoruz. 

 

 

 

 

 

BEŞ VE ALTINCI SINIFLAR 

OKURYARZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  



TOPLUM BİNASI 

 Toplum Binasından Haberler                                                              

Herkese Merhabalar, 

Umarız hepiniz iyisinizdir.  Bildiğiniz gibi  toplum binamız kapalıdır, ancak başka şekillerde bağlantı kurmanız, 

paylaşmanız ve öğrenmeniz için hala buradayız.  Sizleri en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimizi bulmak için toplum 

binası katılımcılarıyla iletişim kuruyoruz. 

Eğer sizleri telefonla arayamadıysak, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz: Pazartesi, Salı ve Perşembe 

günleri 03 9309 1181 no’lu telefondan beni arayabilirsiniz. 

Veya bana e-posta gönderiniz:  VanWyk.Susan.S@edumail.vic.gov.au 

Toplum Binası programları ile ilgili en son bilgilere aşağıda verilmiştir.  Lüften okuyunuz: 

Oyun grupları 

Çocuklar için faaliyet paketleri sunuyoruz. Henüz bir paket almadıysanız, Toplum Binasına gelip almak için bir randevu 

ayarlayınız.  Telefon veya e posta ile  bizleri arayınız.  Lütfen güvenli mesafe uygulamalarını takip etmenizi ve 

vardığınızda el dezenfektanını kullanmanızı rica ediyoruz. 

Etkileşimli İngilizce Dersleri 

Şu anda sizleri nasıl destekleyebileceğimizi öğrenmek için katılımcılarla iletişim kurma sürecindeyiz.  Ayrıca öğretmen-

ler ve Meadow Heights Öğrenim Merkezi ile öğreniminizi desteklemenin diğer yollarını araştırmakla meşgulüz. 

Kahvaltı Klübü 

İhtiyaç duyan tüm aileler için kahvaltılık yiyecek paketleri sunuyoruz.  Toplum binamızdan paket alabilirsiniz.  Uygun 

bir zaman ayarlamak için lütfen bizleri telefonla arayın veya e-posta gönderiniz.  Paketlerin çoğunlukla uzun ömürlü 

süt, kahvaltılık tahıl, kuru fasulye ve konserve spagetti'den (makarnadan) oluştuğunu hatırlatırız. 

 Oyun Kütüphanesi 

 Oyuncak kütüphane üyeleri, oyuncakların ödünç alınması veya iade edilmesi toplum binamız tekrar açılana kadar 

durdurulmuştur.  Lütfen unutmayınız. Teşekkür ederim 

Elişi/Dikiş Klübü 

Şu anda elişi ve dikişe devam etmek isteyen tüm katılımcılar için farklı seçenekler üzerinde çalışacağız. 

Ramazan ayını kutlayanlara mubarek olsun diyoruz. 

Anneler gününüz de kutlu olsun.  

Susan 
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