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8 Haziran 

Kraliçenin Doğum Günü 

Resmi Tatil 

 

 

9 Haziran 

3-6 Sınıf öğrencileri okula dönerler 

 

 

26 Haziran 

Öğrencisiz Gün 

 

Geçen hafta Başbakan, tüm öğrencilerin Viktorya'daki okullara kade-

meli olarak geri döneceğini açıkladı.  2. Sınıflara kadar olan öğrenci- 

lerimiz Salı günü okula yeniden başladılar.  3. Sınıflardan—6. 

Sınıflarak kadar olan Öğrenciler 9 Haziran'da okula başlayacaklar.  

Personelimiz, öğrencilerini yüz yüze görmeye ve planlanan öğrenime 

devam etmeye isteklidirler.   Birçok velilerimizden aldığımız geri bil- 

dirimlerde,  öğretmenlerimizin ve destek personelimizin uzaktan 

öğrenim dönemi boyunca yaptıkları inanılmaz işi belirtmiştirler.  Aynı 

şekilde, personel de bu süre zarfında velilerin desteği için minnettar 

olmuştur.  Birçoğunuz için İngilizce'nin ilk diliniz olmadığını ve 

çocuğunuza/çocuklarınıza yardım etmenin zor olduğunu biliyoruz.  

Bu süre zarfında elinizden geleni en iyi şekilde yaptığınız için tekrar-

dan teşekkür ederiz. 

Fiziksel mesafelendirme önlemleri nedeniyle, Eğitim Bakanlığı 

tarafından okul sitemizdeki yetişkin sayısını en aza indirmemiz 

önerilmiştir.  Tüm velilerin ve bakıcıların okul alanına girmeyerek bu 

önlemlere uymalarını istiyoruz.  Velilerin ve bakıcıların ofisimizde 

ödeme yapmasına veya ilk yardımdan çocuklarını almasına izin ver-

ilir. 

Her gün çocuğunuzu/çocuklarınızı okula bırakmak ve aramak için 

aşağıdaki giriş noktalarına bölüştürülmüştür. (Lütfen bir sonraki say-

fadaki haritaya bakınız) 

Ana Sınıflardan 2. Sınıflara = Werribee Street 

3 ve 4. Sınıflar = Ambrose Street 

5 ve 6. Sınıflar = Macedon Street 

 

 

Müdür: Valerie Karaitiana     

Müdür Yardımcıları: Bn Anne-Maree Grozdanoski ve Bn Ameera Hassanein 

Telefon: 9309 1181 Vebsitesi: www.dallasps.vic.edu.au 

E-posta: dallas.brooks.cps@edumail.vic.gov.au 
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http://www.dallasps.vic.edu.au


MÜDÜR VE EKİBİNİN KÖŞESİ 

İnşaat Çalışmaları 

3. Dönem’de Hume Valley Özel Okulu'nun okul sitemizde yeni bir kampüsü olacaktır.  Kampüs 

Toplum Binamızın yanında yer alacaktır.  Taşınabilir sınıf binaları önümüzdeki birkaç hafta içinde 

taşınacak ve 3. Dönem başında hazır olmasını bekleniyor.  Kampüste 90 en fazla öğrenci olacak-

tır. 

6B Sınıfı  

Uzun yıllardır okulumuzda görevli olan Hülya Kavas, öğretmenlik eğitimini tamamladı ve 6B öğret-

meni olarak atandı.  Hülya, Haziran ayında çocuklar okula geri döndüğünde çocuklara yüz yüze 

eğitim vermeyei dört gözle bekliyor. 

Bebek Haberleri 

Geçen hafta Bayan Alisha Bekkaya'nın İlayda adında bir bebeği olduğunu duyurmaktan heyecan 

duyuyoruz.  Bayan Preeti Bali, Veer adında bir oğlu oldu.  Öğretmenlerimize mutluluk diliyoruz ve 

yeni doğan bebekleri ile bizleri ziyaret etmelerini bekliyoruz. 

Ramazan Bayramı 

Geçen hafta Ramazan bayramını kutlayan tüm ailelerimize mutlu bayramlar diliyoruz. 

İyi haftalar. 
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YENİ KAYITLAR 

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

sonelimize 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 bilgilendiriniz. 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 zaman-

da ofisimize geliniz.  Ayrıca lütfen kartınızı yanınızda getirdiğinizden emin olunuz.  CSEF hak sa-

hipleri çocuğunuzun katılacağı kamp, spor veya gezilerin ödenmesi çin 125$’lık fon kullanılabilinir.   

Başvurular 2. Dönem sonunda kapanacaktır.  

 

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 2. Dönem sonunda kapanacaktır.  

OFİS HABERLERİ 
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ANAOKULU HABERLERİ  

Gelecek hafta okullar tekrardan bazı sınıflar için başlayacak ve bunu takiben Haziran ortasında diğer 

sınıflar da okula geri dönecekler.  Bizler de birçok çocuğun Anaokuluna dönmeye başlayacağını tahmin 

ediyoruz.  Çocukları aramızda görmeyi dört gözle bekliyoruz ve Anaokuluna geri dönerken onları 

desteklemek için çok çalışacağız.  Bu geçişin herkes için olabildiğince sorunsuz olabilmesi için, evde 

yapılması için verilen öğrenim paketleri, düzenli telefon görüşmelerimiz, çocuklarla ve ailelerle 

bağlantılarını sürdürmesine yardımcı olduğunu umuyoruz.  

Anaokuluna geldiğinizde, açık hava oyun alanlarında güzel Sonbahar ağaçlarını göreceksiniz. Yaprakları 

toplayıp duyusal oyun için kullandık - onları hissettik, onları ezerken çıkardıkları sesi dinledik, zemine 

düşüşlerini izledik ve kırmızı, sarı ve turuncu renklerini fark ettik. Sonbahar ağaçları mevsimlerin 

değiştiğinin ve havanın soğuduğunun bir işaretidir.  Açık havada oyun, anaokulu programının önemli bir 

parçasıdır ve yağmur yağmadığı sürece her programda  dış mekana çıkmaya çalışırız.  Temiz hava 

sağlıklı bedenler için önemlidir.   Ayrıca açık hava oyunları, aktif oyun becerilerini, 

güvenlerini,  sosyal becerileri  geliştirmeye ve çevreye gösterdikleri saygıyı öğrenmelerine yardımcı 

olamaktadır. 

       

Lütfen çocuğunuzun anaokuluna her gün  bir ceket, bir de bere getirdiklerinden emin olunuz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anaokulu personeli tüm ailelerimizin Ramazan bayramını kutlar. 
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Uzaktan eğitim sırasında öğrenciler W, I, G, J ve L harflerini öğrendiler.  Öğrenciler kelimelerin ilk 
sesini belirleyip doğru harflerle eşleştiriyorlar. Yazar çalışmaları birimimizde öğrenciler öykünün 
öğelerini belirlemeye başladılar. 

 

 

Matemetik dersi sırasında, öğrenciler şarkılar, tekerlemeler ve kitaplar aracılığıyla 0'dan 20'ye kadar 
sayıları sayma ve sipariş verme alıştırmaları yapıyorlar.   Öğrenciler haftanın günlerini, yılın aylarını 

ve mevsimlerini keşfetmeye devam ediyorlar. 

 

 

Anasınıf öğrencileri, canlılar soruşturma konusunu araştırıyor.  Öğrenciler canlıların yaşamaları için 
ihtiyaçlarını araştırıyorlar.  Öğrenciler seçmiş oldukları canlılar hakkında  araştırmaya başladılar. 

Ana Sınıf ekibi,  Anasınıf öğrencilerinin uzaktan öğrenimi boyunca görstermiş oldukları çabadan, 
gurur duymaktadır.  Yüz yüze öğrenime başladığımız için çok heyecanlıyız.  Tüm Ana Sınıf öğrenci-
lerinin okula bir su şişesi ve meyve atıştırmalıkları getirmeleri için hatırlatırız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANASINIF 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 
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Okumada, metinlerden yeni kelimeleri öğrenmeye odaklandık. Öğrencilerden kelimelerin anlamlarını 
öğreniyorlar ve kelimelerin anlamını göstermek için resim çiziyorlar.  Benzer şekilde, yazılı olarak, yeni 
kelime dağarcığını oluşturmak için deneyimlerimizi kullanmayı öğreniyoruz. Öğrenciler, yaratıcı bir re-
sim oluşturmak için evde buldukları eşyaları toplamakla meşguldü. Resimleri  tanımlamak için bir dizi 
sıfat kullandılar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler kesirler hakkında bilgi edinmeye başlıyorlar.  Yarımın iki eşit parçaya ait olduğunu öğreni-
yorlar.  Meyve, kağıt ve Lego gibi grupları yarıya bölmenin yanı sıra, iki eşit parçaya ayırdılar.  Bir diğer 
odak noktası haftanın günleri ve yılın ayları olmuştur.  Öğrenciler bunları yüksek sesle okumayı ve 
doğru sırayla yazmayı öğreniyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

Çevremizdeki ışığı ve sesi keşfetmeye devam ettik.  Öğrenciler bu konumuz hakkında bilgi öğrenmek 
istiyorlar. Işık ve ses hakkında sahip oldukları bazı sorular için beyin fırtınası yapıyorlar.  Öğrencilere, 
kendi sorularını oluşturmalarına yardımcı olmak için kendilerine birkaç cümle başlangıcı verilmiştir.  Işık 
ve sesle ilgili sorularını güzel bir şekilde paylaşan birçok velinin de merağını uyandırdık. 

 

 

 

BİRİNİCİ SINIF 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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Okuryazarlıkta, öğrenciler isimler, sıfatlar ve fiiller gibi farklı kelime sınıflarını keşfettiler.  Bu 
kelimeleri metinlerde belirlediler ve cümlelerde kullandılar.  Öğrenciler hikayelerin yapılarına bakma-
ya başladılar ve okuyucunun zihninde bir resim oluşturmak için sıfatları kullanarak bir karakter tanımı 
yazdılar. 

 

 

 

 

Matematikte öğrenciler kesirleri araştırdı.  Çeşitli eşyaların yarısını, çeyreğini ve sekizde birini buldu-
lar. Öğrenciler ayrıca 2 ve 3 boyutlu şekillerin özelliklerine de baktılar.  Şekillerin kaç yüzü olduğuna, 
kenarların ve köşelerin  sayılarına bakarak 3 boyutlu şekilleri belirlediler ve 3 boyutlu modeller 
yaptılar. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmada, öğrenciler "eğer" ve "sonra" ifadeleri yazarak neden ve sonuca bakıyorlar.  Bu dersin 
odak noktası, öğrencileri araştırdıkları bilgileri düşünmeye ve olayların sonucunun nedenlerini 
düşünmeye teşvik etmek için akıl yürütmelerini sağlamaktır. 

 

 

 

 

İKİNCİ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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Okumada, öğrenciler önceden bilgi ve bağlam ipuçlarını kullanarak ve bilgi raporunun özelliklerini 
belirleyerek, gerçek ve çıkarımsal soruları cevaplamayı öğreniyorlar. Yazmada, öğrenciler çizgi 
romanlar ve bilgi raporları oluşturuyorlar.  Öğrenciler yazılarında doğru yapıyı kullandılar ve çalışma-
larını düzelttiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemetikte, öğrenciler yazılı problemlerini çözmek için sayı problemlerini kullanmayı öğreniyorlar. 
Basit ızgara haritaları oluşturup, şans ve olasılık içeren problemleri çözüyorlar.  Öğrenciler özellikle 
kendi sayı tablolarını yapmaya devam etmekten keyif aldılar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hafta araştırma dersinde, 3. Sınıf öğrencileri, canlılar ve cansız şeyler hakkındaki sorularını 
oluşturuyorlar.  Öğrenciler, meydana gelebilecek olayların nedenini göstermek için şemaları kullan 
mayı öğreniyorlar. 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ SINIF 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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Okuma dersinde öğrenciler konuşma sözcükleri ve temsil eden imla kalıpları arasındaki ilişkiyi 
öğrenerek fonik bilgilerini geliştirmeye devam etmektedirler. Metnin öğretim modellerine ve yapısına 
bakmaya başladık. Öğrenciler bize mantıksal diziyi anladıklarını göstermek için doğru sıraya koyma-
ya çalışmışlardır. Öğrenciler bu modeli daha önce baktıkları tarif modelleri ile karşılaştırmışlardır. 

Yazmada öğrenciler tarif metinlerine, örneğin yatağınızı nasıl yapılacağına, ellerinizi nasıl yıka-
yanacağı hakkındaki tarife bakmaktadırlar.  Öğrenciler ayrıca virgüllere bakmaya başladı.  Virgül 
kullanmanın farklı nedenleri nelerdir, virgül nedir ve amacı, bir amaca nasıl hizmet eder gibi.  Öğren-
ciler ayrıca paragraflarını geliştirmelerine yardımcı olmak için fiillerini cümlelerine  doğru olarak yer-
leştirmeye çalışıyorlar 

 

 

 

 

Matemetik ile ilgili olarak Öğrenciler hızlı olarak çarpım tablosunu hatırlamak için çalışmalar  yapa-
maktadırlar.  Çarpma işleminden öğrenciler bu hafta bölmeye geçecek ve kelime dağarcığına ba-
kacaklar.  Bölmede çalışmalarında eşit gruplar halinde paylaştıracaklar ve tekrarlanan çıkarma 
stratejisini kullanacaklardır.  Ayrıca 2 ve 3 boyutlu şekiller üzerine çalışma yapacaklar.  2 ve 3 
boyutlu  şekiller arasındaki farkları karşılaştırıp özelliklerini öğrenecekler.  

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler Canlılar ve Cansızların nasıl tanımlandığını öğreniyorlar. Öğrenciler şimdi bir memeli, bitki 
veya kuş gibi belirli konuları işlemeye başlayacak ve bu konular hakkında araştırma yapmaya 
başlayacaklar.  Mümkün olduğu kadar çok bilgi bulmak ve grafik düzenleyici kullanarak kaydetmek  
için farklı kaynaklar kullanıyorlar.  Araştırma yapmak, öğrencilerin sorgulama becerileri ve daha üst 
düzey sorular geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ SINIF 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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Okumada, öğrenciler soruları cevaplamak için bir metne nasıl dönüleceğini öğreniyorlar.   Anlayışta büyük 

ilerlemeler görmeye başlıyoruz.  Öğrenciler, araştırma başlığımızla bağlantılı yenilenebilir enerji kaynakları 

hakkında bilgiler okuyorlar.  5. Sınıf öğrencilerimiz, netice açıklamaları yazmak için çok çalışıyorlar. Öğrenciler, 

gözden geçirmek ve iyileştirmek için önceki taslaklarına geri dönüyorlar. Tüm öğrencileri, öğretmenlerinin geri 

bildirim sağlayabilmesi için çalışmalarını sunmalarını teşvik ediyoruz.  6. Sınıf öğrencileri ikna edici parçalar 

yazıyor ve ilerlemeler gösteriyorlar. 

 

 

5/6. Sınıf öğrencileri matematikteki çarpanları ve katsayıları öğreniyorlar.  Öğrenciler çarpanlar ve katsayılar  

arasındaki farkıları öğrendiler.  Ayrıca açıları inceliyorlar ve evlerindeki farklı açıları arıyorlar.  Öğrencilerin en 

beklenmedik yerlerde açıları bulmayı başardıkları bazı harika çalışmalara tanık olduk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmada, 5/6. Sınıf öğrencilerimiz öğrendiklerini yansıtıyorlar.  İyi bildiklerini ve hala merak ettikleri bil-

gileri ifade edebiliyorlar.  Tüm bu bilgileri farklı bağlamlara uygulamaya başlıyorlar.  Bu hafta öğrencilere uy-

gulamalı bilgilerini nasıl sunacakları konusunda bir seçenek verildi.  Yenilenebilir enerji kaynakları ve ye-

nilenemeyen enerji kaynakları hakkında birçok bilgiler öğrendiler.  Öğrenciler bunun çevremiz üzerindeki etki-

si hakkında fikirler yürütüyorlar. 

 

 

 

 

BEŞ VE ALTINCI SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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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 destekleye-

bileceğimizi 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 bilgiler 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 sü-

recindeyiz.   Ayrıca öğretmenler ve Meadow Heights Öğrenim Merkezi ile öğreniminizi 

desteklemenin diğer yollarını tartışmakla meşgulüz.  Bu dönemin geri kalan zamanında 

Çarşamba grubunun Toplum Binası’nda programa uygun bir zamanda geri döneceğiz. 

Kahvaltı Klübü 

İhtiyaç duyan tüm aileler için kahvaltılık yiyecek paketleri sunuyoruz.  Toplum binamızdan pa-

ket 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. 

Sağlıcakla kalınız. 

Daha fazla bilgi için lütfen Dallas Toplum Binası Kordinatörü Suzan Van Wyk, Salı günleri sa-
bah 9:00’dan ö.s. 4:30’a,  Perşembe günleri sabah 8:00’den-ö.s 3:30’da, Cuma günleri sabah 
8:00’den ö.s. 3:30’a veya Toplum Binası Kordinatörü Fatima Ghazzoui’yi Çarşamba günleri 
sabah 8:00 ile ö.s. 2:30 arası arayabilirsiniz.   

Telefon:  9309-1181  Dahili numara: 112 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  



 

 

Fırtınada Sakin Bir Yer Bulmak. 

Stresli zamanlarda velilerin çocuklarına yardım 

etmesini desteklemek için Darebin City Belediyesi 

tarafından internet aracılığı ile Zoom toplantısı 

düzenlenmiştir. 

3 Haziran gecesi 6:30-7:30 arası 


