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2323 0العدد  2الفصل  الرؤية: "أن يكون طالبنا يعرفون القراءة والكتابة واإلبداع واألمان والسعادة"  

PRINCIPAL TEAM 

NEWS 

 

أعلن رئيس الوزراء األسبوع الماضي أنه سيكون هناك عودة مذهلة لجميع الطالب إلى المدارس في 

 جميع أنحاء فيكتوريا. استؤنفت مؤسستنا إلى طالب السنة الثانية يوم الثالثاء.

لقد أبرزت التعليقات التي تلقيناها من اآلباء العمل الرائع الذي قام به مدرسونا وموظفو الدعم طوال فترة 

 التعلم عن بعد.

كان الموظفون ممتنين للدعم من اآلباء خالل هذا الوقت. نحن نعلم أن اللغة اإلنجليزية ليست لغتك األولى 

 بالنسبة للعديد منكم وأن مساعدة طفلك كانت صعبة.

 مرة أخرى ، نشكرك على كل ما فعلته خالل هذه الفترة.

في المدرسةبسبب االبتعاد البدني ، نصحنا من وزارة التربية والتعليم بعدم وجود الكثير من الناس   

نطلب من جميع أولياء األمور احترام المدرسة بعدم دخولها المدرسة. يسمح للوالدين واألوصياء في 

 المكتب بالدفع أو جمع طفل مريض.

لقد خصصنا الدخول والخروج المحدد لطفلك في المدرسة كل يوم. )يرجى االطالع على الخريطة في 

 الصفحة التالية(

= شارع ويريبي 2السنة التأسيسية حتى السنة   

Werribee street 

 

= شارع أمبروز 4و  3السنة   

Ambrose street 

 

= شارع مسدون 6و  5السنة   

Macedon street 

 

                                            

  

               

 

 

 

 

  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 الرئيسي

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  

 

 

 

 

  

                      
                      
              

 

                      
                      
                      
                      

   

 

 أعمال البناء

في الفصل الدراسي الثالث ، سيكون لمدرسة هيوم فالي الخاصة بناء جامعي جديد على موقع مدرستنا. يقع البناء الجامعي بجوار مركز 
طالبًا. 09المجتمع.  سيتم نقل قاعات الدراسة خالل األسابيع القادمة ، وسيكون جاهًزا لبدء الفصل الدراسي الثالث. المبنى لـ   

 الصف 6 ب الفصل الدراسي

ة لصف السادسأصبحت اآلنسة هيليا كافاس ، التي كانت موظفة في مدرستنا لسنوات عديدة ، تخرجت كمدرس  

 تسعد هوليا بمقابلة األطفال وجًها لوجه عند عودة المدرسة في يونيو

 أخبار الطفل

 يسعدنا أن نعلن أن السيدة أليشا بكايا أنجبت طفلها األسبوع الماضي. رحبت بفتاة تدعى إليادا

 رحبت السيدة بريتي بالي بابن يدعى فير. نتمنى لهم السعادة والفرح ونتطلع لزيارتهم مع المواليد الجدد.

 عيد

 نتمنى لجميع أسرنا عيداً سعيداً األسبوع الماضي.

 أحضى بأسبوع ممتع.



 تسجيالت جديدة                                                                                                                 
 

اآلن. يرجى االطالع على موظفي المكتب  2929يتم 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.

 

 
 
-CSEFالتطبيقات مفتوحة اآلن 

 
يمكنكم الحصول عليها في مكتب أدارة المدرسة. أذا  CSEFقدم اآلن الرجاء إكمال إستمارات منحة الحكومة لدعم برامج الرياضة والتخييم 

$ تدفع للمدرسة 525الرجاء إكمال استمارة المنحة بمبلغ  CSEFكنتم مؤهلين للحصول على منحة الحكومة لدعم برامج الرياضة والتخييم 
 لتغطية التكاليف الرحالت لطفلك.

.                                                                                                             2الطلبات أغلق نهاية الفصل الدراسي   

 أخبار مكتب أدارة المدرسة

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

                                                                          2323حزمة الشتاء األساسية للمؤسسة

كجزء من برنامج الزي المدرسي التابع لحكومة فيكتوريا ، إذا تلقيت صندوق الرياضة والرحالت ، فستحصل أيًضا على 
 حزمة زي مدرسي لألطفال.

 يرجى االتصال بمعلم طفلك أو مكتب المدرسة.

.2الطلبات أغلق نهاية الفصل الدراسي   



 تبدأ بعض فصول المدارس األسبوع المقبل وأكثر في يونيو ، ونتوقع أن تبدأ العديد من العائالت أيًضا في العودة إلى رياض األطفال.

لي قد ساعدت في منزنتوقع رؤية األطفال وسنعمل بجد لدعمهم أثناء انتقالهم إلى رياض األطفال. نأمل أن تكون مكالماتنا الهاتفية للعائالت وحزم التعلم ال
ار الخريف أشجالحفاظ على االتصاالت مع األطفال والعائالت حتى يكون هذا االنتقال سهالً قدر اإلمكان للجميع. عندما تأتي إلى روضة األطفال ، سترى 

رض اشعر بها ، استمع إليها وهي تشاهد ، تسقط على األ -الجميلة في مناطق اللعب الخارجية. لقد تمكنا من جمع األوراق واستخدامها للعب الحسي 
ق جزًءا لطلوالحظ ألوان األحمر واألصفر والبرتقالي. أشجار الخريف هي عالمة على أن الفصول تتغير وأن طقسنا يزداد برودة. يعد اللعب في الهواء ا

 مهًما من برنامج رياض األطفال ، وما لم تمطر ، فإننا نحاول الخروج من كل جلسة. 

ا ل ه و ا ء   ا ل ن ق ي   م هووم   لولوجوسوم   ا لوص حوي   و ا ل لوعوب   فوي   ا لوهوو ا ء   ا لوط لوق   يوسوا ع د   عول ى   ا لونوموو   ا لوبود نوي   و ي سوا ع د    

 ا ل ث ق ة   و ي سووا عود   ا لوموهوا ر ا ت   ا ال جوتووموا عوي ة   و نوحوت ر م   ا لوبويوئ ة . 

 

 يور جوى     إ حوضوا ر   طوفولوك   سوتور ة   د ا فوئوة   لور يووا ض   ا أل طوفووا ل   كوول   يووو م   ،   إ ن   أ موكون   أ ي ًضوا   قوبوع ة   صوغ يور ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يرغب موظفو رياض األطفال في عيد سعيد وعيد بيرم لجميع العائالت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  أخبار روضة االطفال "الكندركارتن"



 

 

 
الطالب في تحديد دأ خالل جلسات القراءة عن بعد ، كان الطالب يتفاعلون مع الحروف. يقوم الطالب بتحديد الصوت األولي للكلمات ومطابقتها بالحرف الصحيح. ب

 عناصر القصة أثناء دراسات مؤلفنا.

 

 أخبار المرحلة التمهيدية

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق

من خالل األغاني والقوافي والكتب. يواصل الطالب تعلم أيام األسبوع وأشهر  29إلى  9أثناء الحساب ، يمارس الطالب عد األرقام من 

 السنة والمواسم.

يتعلم طالب المؤسسة الموضوع "إنه على قيد الحياة". يقوم الطالب باستكشاف احتياجات الكائنات الحية. ابتكر الطالب تساؤالتهم عن 

الكائنات الحية وبدأوا في البحث عن اإلجابات. فريق المؤسسة فخور جًدا بطالب المؤسسة الستمرارهم في إظهار اعتزازهم بتعلمهم عن 

 بُعد. نحن متحمسون للغاية لبدء التعلم وجها لوجه. تذكير ودي لجميع طالب المؤسسة بإحضار زجاجة مياه إلى المدرسة والفاكهة.



 1أخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

خدام تجاربنا لمفردات استفي القراءة ، كنا نركز على فهم المفردات من النص. ُطلب من الطالب معرفة معنى الكلمات ورسم صورة لتطابقها. في الكتابة ، كنا نتعلم 
 جديدة. كان الطالب مشغولين في جمع العناصر في المنزل إلنشاء صورة إبداعية. استخدموا مجموعة من الصفات لوصف صورتهم.

 حساب

 تحقيق

جموعات من م مبدأ الطالب في التعلم عن الكسور. بدأنا بتعلم تحديد أن النصف يعادل جزئين متساويين. لقد مارسوا األشكال النصفين باإلضافة إلى تقسي
ت عاٍل بصوالعناصر مثل الفاكهة والورق والليغو إلى قسمين متساويين. كان هناك تركيز آخر على أيام األسبوع وأشهر السنة. يتعلم الطالب قراءتها 

 وكتابتها بالترتيب الصحيح.

لضوء ن القد واصلنا استكشاف الضوء والصوت في محيطنا. كان الطالب مهتمين جًدا بموضوعنا. لقد تمكنوا من التفكير في بعض األسئلة التي لديهم ع
حول الضوء هم والصوت. أعطي الطالب بضع سيقان الجملة لمساعدتهم في إنشاء األسئلة الخاصة بهم. كان لدينا حتى العديد من اآلباء الذين شاركوا أسئلت

 والصوت.



  2اخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

في القراءة ، اكتشف الطالب فئات مختلفة من الكلمات ، مثل األسماء والصفات واألفعال. لقد حددوا هذه الكلمات في النصوص واستخدموها 
 في جمل. بدأ الطالب في النظر إلى بنية السرد ، واستخدام الصفات إلنشاء صورة في التفكير.

 حساب

عاد. حددوا ألبفي الحساب ، حقق الطالب في الكسور. لقد وجدوا عناصر مختلفة بأشكال مختلفة. نظر الطالب إلى ميزات األشكال ثنائية األبعاد وثالثية ا
 كمية الوجوه والحواف والقمم بأشكال ثالثية األبعاد واستخدموا شبكة إلنشاء نموذج ثالثي األبعاد.

ر في فكيفي االستفسار ، ينظر الطالب في السبب والنتيجة من خالل كتابة عبارات "ثم". تركز هذه المهمة على التفكير ، مما يشجع الطالب على الت
 المعلومات التي قاموا بالبحث فيها والنظر في أسباب نتائج األحداث.

 

 تحقيق



0اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة
م قا في القراءة ، كان الطالب يتعلمون اإلجابة على السؤال الحرفي باستخدام معرفتهم السابقة وتحديد ميزات تقرير المعلومات. في الكتابة ،

 الطالب بإنشاء الرسوم المتحركة وبناء تقرير معلومات. نظم الطالب قطع كتاباتهم بشكل صحيح وصححوا عملهم.

 حساب

 تحقيق

في الحساب ، كان الطالب يتعلمون استخدام مشاكل األرقام لحل المشاكل المكتوبة ، وإنشاء خرائط شبكية بسيطة وإجراء تجارب 
 الصدفة. استمتع الطالب بشكل خاص بمواصلة أنماط األرقام الخاصة بهم.

في هذا األسبوع من التحقيق ، كانت السنة الثالثة تصنف خطوط استعالمها حول الكائنات الحية وغير الحية. يستخدم الطالب 
 الكلمة إذا وبعد ذلك ويتعلمون تحديد سبب األحداث التي قد تحدث.



4اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

ذج نمافي القراءة ، استمر الطالب في تحسين معرفتهم الصوتية عن طريق تعلم العالقة بين كلمات الكالم وأنماط الهجاء. لقد بدأنا ننظر إلى ال
 التعليمية للنص وبنيته.تدرب الطالب على وضع الصور في الترتيب الصحيح مما يوضح لنا أنهم يفهمون التسلسل المنطقي.

 حساب

 تحقيق
يتعلم الطالب عن األشياء الحية وغير الحية وكيف يتم تعريفها. سينتقل الطالب اآلن إلى النظر في موضوعات محددة 
مثل نبات أو طائر وسيبدأون البحث حول موضوعهم. سيستخدمون المنظم الرسومي للحصول على معلوماتهم. يأتي 

 تعلم البحث من العمل الذي قام به الطالب بقدرات استجوابهم.

 

في الكتابة ، كان الطالب ينظرون إلى النصوص اإلجرائية ، وكيفية إصالح سريرك ، وكيفية غسل يديك. بدأ الطالب في النظر إلى 
الفواصل. ما هي األسباب المختلفة الستخدام الفواصل ، وما هي الفاصلة والغرض منها. كان الطالب يبحثون في وضع األفعال في جملهم 

 للمساعدة في تحسين فقرتهم.

في الحساب ، كان الطالب يمارسون الرياضيات الخاصة بهم على أساس الضرب. من الضرب سينتقل الطالب إلى القسم هذا األسبوع. 
سوف ينظرون إلى المفردات ، والمشاركة في مجموعات متساوية واستخدام استراتيجية الطرح المتكررة. سيطلعون أيًضا على عالم األشكال 

 ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد.



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

.في القراءة ، كان الطالب يتعلمون كيفية العودة إلى نص لإلجابة على األسئلة الحرفية. لقد بدأنا نرى تقدًما كبيًرا في 
الفهم.لقد كان الطالب يقرأون عن مصادر الطاقة المتجددة التي ترتبط بموضوع االستفسار لدينا. يعمل طالب الصف 

الخامس لدينا بجد على كتابة تفسير تبعي. يعود الطالب إلى مسوداتهم السابقة لمراجعتها وتحسينها.نشجع جميع 
الطالب على التأكد من أنهم يقدمون عملهم حتى يتمكن المعلمون من تقديم المعلومات. يكتب طالب الصف السادس 

 مقاالت مقنعة ويظهرون تقدًما.

 حساب

 تحقيق

يتعلم طالب الصف الخامس والسادس العوامل والمضاعفات في الحساب.لقد تعلم الطالب الفرق بين عامل ومتعدد 
وهذا سيساعدهم على أن يكونوا أكثر راحة مع األرقام.كما أنهم يدرسون الزوايا ويبحثون عن زوايا مختلفة داخل 

 بعض األعمال الرائعة حيث تمكن الطالب من العثور على زوايا في أكثر األماكن غير المتوقعة.منزلهم. لقد قدمنا 

في االستفسار ، كان طالب الصف الخامس والسادس يفكرون في تعلمهم. لقد تمكنوا من توضيح ما يعرفونه جيًدا وما ال يزالون  
يتساءلون عنه.لقد بدأوا في تطبيق كل تلك المعرفة على سياقات مختلفة. تم هذا األسبوع اختيار الطالب لكيفية تقديم معرفتهم 
التطبيقية.كان هناك الكثير من التعلم حول مصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة غير المتجددة. كان الطالب يفكرون في تأثير ذلك 
 على بيئتنا.

6/5اخبار المرحلة   



 مركز المجتمع

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 اخبار مركز الجميع 
 أعزائي،

 المركز مغلق ولكننا ال نزال هنا من أجلك للتواصل والمشاركة والتعلم بطرق أخرى. لقد كنا

 االتصال بالمشاركين في المحور لمعرفة أفضل طريقة يمكننا من خاللها دعمك.

او  9450405940إذا لم تكن قد تلقيت مكالمة ، فال تتردد في االتصال بي على:   

9303905535 

 أو راسلني عبر البريد اإللكتروني على: 

Susan.vanwyk@education.vic.gov.au 

 مجموعات اللعب
اط واحدة في المركز. لتقلقد تم توفير حزم األنشطة لألطفال. إذا لم تكن قد قمت بجمع حزمة حتى اآلن ، يرجى االتصال / البريد اإللكتروني لترتيب وقت مناسب ال

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

نادي اإلفطار       

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

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

 دروس اللغة اإلنجليزية التحادثية
ن مركز التعلم. ن مسنتصل بالمشاركين لنرى كيف يمكننا دعمك في مواصلة التعلم في هذا الوقت. نحن مشغولون أيًضا بمناقشة طرق أخرى لدعم تعلمك مع المعلمي

 سنبدأ ببطء العودة إلى البرنامج في مركز مجموعة األربعاء للفترة المتبقية من هذا الفصل الدراسي.

 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.

 

مساًء ، 4339 -صباًحا  0لمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال بسوزان فان ويك ، منسق المركز ، مركز مجتمع داالس. الساعات: الثالثاء   

مساًء ، 3339 -صباًحا  3الخميس   

مساءً  3339صباًحا إلى  3الجمعة من   

03905535هاتف:   

أو   

9450405940 

ظهرا 2339 -صباحا  3فاطمة غزوي منسقة المركز ، األربعاء   

  03905535هاتف:  

 او 

9450405940 



 اعالن

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  

 

 دعم اآلباء لمساعدة أطفالهم في األوقات العصيبة

مساءً  0303مساًء إلى  5303ثالث يونيو من الساعة   


