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 العودة إلى التعلم في المدرسة

 

لقد رحبنا هذا األسبوع بعودة طالب الصف الثالث إلى الصف السادس إلى المدرسة. كان من الرائع 

رؤية الفصول الدراسية ممتلئة مرة أخرى باألطفال الحريصين على التعلم ورؤية معلميهم وأقرانهم 

مرة أخرى. خالل فترة التعلم في المنزل ، ساعدت أسرتك وموظفونا طفلك على فهم أن االبتعاد عن 

المدرسة مطلوب للحفاظ على صحته وأمانه. قد يشعر طفلك اآلن بالقلق بشأن ما إذا كان من اآلمن 

لهم العودة إلى المدرسة. لمساعدة طفلك على الشعور باألمان وأقل قلقًا بشأن العودة إلى المدرسة ، قم 

 بإجراء محادثات واضحة وهادئة وأخبره بالحقائق ، بما في ذلك

 لقد اتخذ قرار عودة الطالب إلى المدرسة بناء على نصيحة صحية.

سيتأكد كل شخص في المدرسة من الحفاظ على سالمته ، وهناك الكثير من معقمات اليدين في 

 المدرسة

 هناك تنظيف إضافي طوال اليوم الدراسي

سيُسمح لهم بالجلوس بجانب أصدقائهم في الفصل الدراسي وخالل األنشطة الجماعية ، حيث ال 

 يمرض األطفال عادةً من فيروس كورونا.

تراقب الحكومة فيروس كورونا ، إذا بدأ في االنتشار مرة أخرى ، فإننا نحافظ على سالمة الجميع 

 بسرعة.

 إذا شعر أي شخص في المدرسة بالمرض ، فسيبقى بعيًدا عن المدرسة حتى يشعر بتحسن.

 

 

 

                                            

  

               

 

 

 

 

 

 

  فريق  الرئيسي

 

 

 

 

 

 يونيو 26

مدرسة يوجدال  

 

0مصطلح   

تموز 31  

9الساعة    

 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 فريق الرئيسي

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  

تعد التغييرات التي تطرأ على اإلجراءات العادية لمدرستنا ضرورية لضمان تلبية متطلبات اإلبعاد الجسدي للبالغين. إجراءات النزول من 
 مدرستنا تعني أنك غير قادر على المشي مع طفلك إلى غرفة الصف.

 3.1لقد قدرنا استمرار تفهمك وتعاونك مع هذه اإلجراءات. نحن نفعل ذلك حتى يبقى الجميع بأمان وصحة. يرجى التأكد من أنك على بعد 
 متر من اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية اآلخرين عند البوابة عند جمع طفلك.

نحن نشجعك على التوقف بعيًدا عن المدخل الرئيسي لتجنب االزدحام. إذا أمكن المشي إلى المدرسة لجمع طفلك ، فهذا تمرين رائع وفرصة 
 للدردشة حول اليوم في المدرسة.

 منتصف تقارير العام

في هذا الفصل الدراسي ، بناء على نصيحة من إرشادات وزارة التعليم ، ستبدو التقارير مختلفة قليالً. ستظل تتضمن مجاالت المناهج في 
اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم اإلنسانية مع ملخص لموقف الطالب من التعلم وتعليق شخصي قصير من قبل معلم الفصل ليعكس 
 التعلم على مدار العام. سيتم إجراء مقابالت اآلباء والمعلمين في الفصل الدراسي الثالث لمناقشة تقدم الطالب. سيتم نشر التقارير على
 اإلنترنت في اليوم األخير من الفصل الدراسي. لن يتم توفير نسخ ورقية بعد اآلن.

 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 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 301الرجاء إكمال استمارة المنحة بمبلغ  CSEFكنتم مؤهلين للحصول على منحة الحكومة لدعم برامج الرياضة والتخييم 
 لتغطية التكاليف الرحالت لطفلك.

.                                                                                                             0الطلبات 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.

.0الطلبات أغلق نهاية الفصل الدراسي   



 

 التعلم عن بعد

 

المشاريع عبر اإلنترنت  من شكرا جزيال لجميع العائالت التي دعمت بعض المشاريع الرائعة أثناء التعلم من المنزل. كان من الرائع رؤية مشاركة العائالت في مجموعة
 وغير المتصلة باإلنترنت.

 
 أحسنت لجميع الطالب الذين قدموا العمل خالل هذه الفترة من التعلم عن بعد!

 
 

 صور المشاريع

 

 

 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 أخبار العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات



 

ها. يجب أن تتم جميع رائنادي الكتاب من التاسع من يونيو إلى التاسع عشر من يونيو. سيحصل الطالب على مجلة خالل هذه التواريخ لتحديد الكتب التي يرغبون في ش
لى المدرسة وتسليمها إلى ة إالطلبات عبر اإلنترنت. ليست هناك حاجة إلعادة نماذج الطلبات الورقية أو إيصاالت الدفع إلى المدرسة. سيتم تسليم جميع الكتب المطلوب

 الفصل الدراسي لطفلك. للطلب خالل هذه التواريخ اتبع التعليمات المذكورة أدناه أو على ظهر المجلة.

 

 

 

 

 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 نادي الكتاب



 

 

ه في االتصال بروضة رقتكان من الرائع الترحيب بعودة أطفال وعائالت رياض األطفال ورؤية األطفال يستقرون بسعادة. شكًرا لجميع العائالت على الوقت الذي استغ
اتصال مع معلميهم لى األطفال لجمع حزم التعلم لألطفال ، ومشاهدة مقاطع الفيديو وإرسال صور ألنشطة األطفال في المنزل. كل هذا ساعد األطفال على الحفاظ ع

 ورياض األطفال ، ومساعدتهم على االنتقال بشكل جيد.
 
 

رف مرة أخرى على تعخالل هذه األسابيع القليلة األولى ، كنا نركز على دعم األطفال للتواصل مع بعضهم البعض ، وتطوير شعورهم باالنتماء إلى المجموعة وال 
 الروتين في رياض األطفال. أيضا ، التعرف على المعلمين الجدد. لقد استقبلنا أيًضا بعض األطفال الجدد في مجموعاتنا.  

 
 
 

ء اللعب في ثناشكرا لجميع العائالت على تعاونك مع جميع متطلبات التوصيل والتوصيل. نشكرك على تفهمك وصبرك. يرجى تذكر أن تعطي طفلك سترة يرتديها أ
 الهواء الطلق.

 
 
 
 

 

 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  أخبار روضة االطفال "الكندركارتن"



 

 

 

 

 أخبار المرحلة التمهيدية

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق

من خالل األغاني والكتب. يواصل الطالب استكشاف أيام األسبوع وأشهر السنة والمواسم. 02إلى  2يمارس الطالب عد األرقام وطلبها من   

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

تقديميًا بالفيديو عن استكشافهم.  بعد إجراء التعلم عن بعد ، كان الطالب حريصين على تحديد ومناقشة عواطفهم خالل جلسات التعلم 

االجتماعي والعاطفي. كان طالب المؤسسة متحمسين لبدء التعلم في الفصل الدراسي. لقد كانوا مذهلين في العودة إلى روتين مدرستهم. نود 

 أن نشكر جميع العائالت التي حافظت على التعلم عبر اإلنترنت في بداية الفصل الدراسي األول.

 عاد الطالب اآلن إلى التعلم في الفصول الدراسية. في جلسات القراءة ، كان الطالب يتفاعلون مع الحروف. لقد تم تحديد األصوات األولية

للكلمات ومطابقتها بالحرف الصحيح. من خالل دراسات المؤلفين لدينا ، حدد الطالب العناصر المختلفة للقصص ، مثل الشخصيات 

 واإلعدادات والمشكالت.



 1أخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

إلى الغالف األمامي والنظر في ظر من خالل أنشطة القراءة ، تعلمنا استخراج الفكرة الرئيسية من النص. لقد اكتشفنا طرقًا مختلفة للعثور على الفكرة الرئيسية ، مثل الن
قزح وتعلم الكتابة عن  قوسالكلمة األولى أو األخيرة من الكتاب. في الكتابة ، كنا نتعلم كتابة نص إجرائي وقد استمتعنا بتجارب صنع الخبز والطين النظيف وحليب 

 التجارب باستخدام األفعال والتسلسل

 حساب

 تحقيق

أشهر  عن بدأ الطالب في التعلم عن الطرح. بدأنا بتحديد طرق الطرح المختلفة. يستخدم الطالب المواد والقصص لحل مشاكل الطرح. لقد تعلمنا أيًضا
 السنة وتعلمنا أن نقول الكلمات بالترتيب من خالل الغناء والكتابة والقصص.

نا بفرزها قم لقد واصلنا استكشاف الضوء والصوت في محيطنا. يتعلم الطالب تصنيف أسئلتهم إلى مجموعات مماثلة. الفئات األربع المختلفة لألسئلة التي
 لموضوع الضوء والصوت تتعلق بالطقس والتكنولوجيا والعلوم.



  2اخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

ي في القراءة والكتابة ، قام الطالب بكتابة شخصية وتحديد األوصاف. إنهم يستكشفون طرقًا مختلفة لبدء السرد. حاول الطالب ربط القارئ ف
 الجملة األولى باستخدام جمل مضحكة ومليئة بالحركة أو التحدث مباشرة إلى القارئ.

 حساب

أصابع وكتل وكتبوا األرقام في أرقام مخططات  32في الحساب ، كان الصف الثاني يعزز فهمهم للقيمة المكانية. لقد صنعوا أرقاًما باستخدام تجميع 
 القيمة المحلية. بدأ الطالب أيًضا في تحديد األحداث التي تنطوي على فرصة ، ويمكنهم تحديد النتائج المحتملة.

 من في التحقيق ، اكتشف الطالب الضوء والصوت. لقد جربوا هواتف الكوب ، واختبروا ما إذا كان بإمكان الفصل بأكمله االرتباط ببعضها البعض
الضوء  حجبخالل تداخل سالسلهم. أظهر الطالب أيًضا اهتماًما بالظالل تأثير الوقت من اليوم على طول الظالل. إنهم يفهمون أن األجسام المعتمة ست

 وتخلق ظاًل ، لكن األجسام الشفافة تسمح لكل الضوء بالمرور حتى ال تصنع الظل.

 

 تحقيق



0اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة
في القراءة ، كان الطالب يعملون على تحديد ميزات تقرير إعالمي وتحديد الفكرة الرئيسية للنصوص غير الروائية. في الكتابة ، كان 

الطالب يتعلمون كتابة تقرير معلومات. اختار الطالب موضوعهم الخاص. نجحوا في تحديد السمات اللغوية لتقرير المعلومات وطبعوا 
 تقريرهم.

 حساب

 تحقيق

في الحساب ، كان الطالب يتعلمون تحديد استراتيجيات الطرح المناسبة لحل المشكالت المكتوبة. كان على الطالب تبرير فعالية 
 االستراتيجيات التي اختاروها لحل المشكلة. يتعلم الطالب أيًضا إجراء تجارب الصدفة وتحديد النتائج المحتملة ووصفها.

في االستفسار ، كان الطالب يتعلمون لتقييم تعلمهم وأخذ التعليقات لتحسين تعلمهم. استخدم الطالب أدوات مختلفة لتقييم عملية 
 التعلم الخاصة بهم والتقدم المحرز في إنشاء أهداف تعلم جديدة وتحسين تعلمهم وتوسيع خطوط االستفسار الخاصة بهم.



4اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

يركز الطالب على مهام الكتابة اإلجرائية ، مع مجموعة متنوعة من النصوص مثل وصفات الطبخ 
والتوجيهات حول كيفية القيام بشيء ما. كان تركيزنا هذا األسبوع على البرنامج. كان مطلوبًا من 
الطالب كتابة برنامج الجتماع أو جدول زمني ، بناًء على حياتهم اليومية ، أو حتى اجتماع خيالي 
أنشأه الطالب بأنفسهم. أحب جميع الطالب المهمة ألنها جعلتهم يشعرون بأنهم "الكبار المسؤول" 

 حساب

 تحقيق

قت ، ُطلب الوكان الطالب جزًءا من وحدة االستفسار التي تركز على تعلم دورة حياة النباتات والحيوانات وكيف لها تأثير كبير على بيئتنا. خالل هذا 
أنشأوا قد من الطالب تبادل األفكار وكتابة ما يعرفونه بالفعل عن دورات الحياة. شاهد الطالب مقاطع فيديو لتوسيع معرفتهم بالموائل المختلفة. ل

.ملصقًا إلظهار تعلمهم حول دورة حياة النبات أو الحيوان  

 

لقد ركزنا على الكتابة هذا األسبوع ، والتي ارتبطت بالقراءة. ُطلب من الطالب القيام ببعض القراءة ، 
والتي تحتوي على بعض األخطاء المرئية وبعض األخطاء الصعبة التي سيحتاج جميع الطالب إلى 

العثور عليها. استمتع الطالب بتحرير وإصالح جميع الكلمات التي يجب أن تكون فيها األحرف الكبيرة 
موجودة أو ُمزالة. كمزيد من التعلم ، تعلم الطالب عن أوجه التشابه واالختالف بين األسماء الشائعة 

 واألسماء المناسبة ، حيث وجدوا أنها مثيرة لالهتمام للغاية.

 واتتمت إضافة معرفة الوقت اآلن إلى تركيز التعلم لدينا لهذا المصطلح. كان على الطالب استخدام معرفتهم السابقة لتحديد أعمارهم في السن
واألشهر واألسابيع واأليام والساعات. كان هذا تحديًا مثيًرا لجميع الطالب حيث أنهم بحاجة إلى استكشاف المعلومات وحساب عمرهم في 

 أوقات مختلفة. كما ُطلب منهم أن يسألوا أحد أفراد العائلة أو األصدقاء مما كان سيكون ممتعاً للغاية للمقارنة مع بعضهم البعض



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

على استخالص النتائج من خالل الصور والنصوص. استخدموا معرفتهم السابقة وقرائنهم في النص  1/6في القراءة ، ركزت 
لمساعدتهم على عمل تخمينات متعلمة. نشجع الطالب على مواصلة القراءة في المنزل للتحسين. في الكتابة ، يقوم طالب الصف 

نجوم. أنتج طالب الصف السادس بضع قطع مقنعة للكتابة ، حيث يذكرون  1الخامس بطباعة عملهم ، مما يضمن عملهم بمستوى 
 رأيهم في الموضوعات المتعلقة بوحدة االستفسار لدينا.

 حساب

 تحقيق

مهاراتهم في التقسيم ، ويعملون بجد على معادالت صياغة باستخدام  6/5في الرياضيات ، يحسن طالب الصف 
مهاراتهم في حل المشكالت. يركز الطالب على قدرتهم على استدعاء معادالت الضرب بسرعة. وأخيًرا ، أكملوا 

 أنشطة حل المشكالت حيث كان عليهم تحويل وحدات الوقت.
 لرؤية طالبهم مرة أخرى في الموقع يوم الثالثاء المقبل. 6/5يتوق المعلمون 

في الصف الخامس والسادس ، أكملنا وحدة االستفسار الخاصة بنا حول "كيف نولد الطاقة". انصب تركيز هذا األسبوع على مشروع  
 إبداعي لتوضيح ما تعلمناه في جميع أنحاء الوحدة. قام األطفال بتقييم عملهم وإجراء التعديالت باستخدام قائمة مراجعة.

6/5اخبار المرحلة   



 مركز المجتمع

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 اخبار مركز الجميع 

 المحور مفتوح ولكن ببرامج محدودة.

 في هذه المرحلة لدينا برامج نادي اإلفطار ودروس اللغة اإلنجليزية )األربعاء فقط( تعمل في الموقع.

 

 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

ظهًرا للفترة المتبقية من هذا الفصل الدراسي. 30صباًحا حتى  9يفتح فصل اللغة اإلنجليزية األربعاء كل أسبوع من الساعة   

 مكتبة األلعاب

جديد للتالمس في المكان. ام يرجى مالحظة جميع أعضاء مكتبة األلعاب أننا سننتظر حتى الفصل الدراسي الثالث قبل أن يتم استعارة أو إرجاع األلعاب. سيكون لدينا نظ
 شكرا لك

  

 

مساًء ، 0312 -صباًحا  9لمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال بسوزان فان ويك ، منسق المركز ، مركز مجتمع داالس. الساعات: الثالثاء   

مساًء ، 1312 -صباًحا  8الخميس   

مساءً  1312صباًحا إلى  8الجمعة من   

91293383هاتف:   

أو   

2039001200 

ظهرا 0312 -صباحا  8فاطمة غزوي منسقة المركز ، األربعاء   

  91293383هاتف:  

 او 

2039001200 



 مساعدة مالية

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  

توفر المعسكرات المدرسية لألطفال تجارب في الهواء الطلق الرائع ، وتشجع الرحالت على فهم أعمق لكيفية عمل العالم والرياضة بتعليم 
 العمل الجماعي واالنضباط والقيادة.

 

 كلها جزء من منهج صحي.

 

يتم توفير تمويل المخيم من قبل الحكومة الفيكتورية لمساعدة العائالت المؤهلة لتغطية تكاليف الرحالت المدرسية والمخيمات واألنشطة 
 الرياضية.

 

 إذا كنت تحمل بطاقة امتياز صالحة أو كنت والًدا حاضنًا مؤقتًا ، فقد تكون مؤهالً للحصول على تمويل من المخيم.

 

و توجد أيًضا فئة اعتبارات خاصة لطالبي اللجوء وأسر الالجئين. يتم دفع البدل للمدرسة الستخدامه لتغطية النفقات المتعلقة بالمخيمات أ
 الرحالت أو األنشطة الرياضية لصالح طفلك.

 

 المبلغ السنوي لكل طالب:

$ لطالب المدارس االبتدائية و 301  

دوالًرا لطالب المدارس الثانوية 001  

 

 كيفية التقديم

 

 يجب على المتقدمين الجدد االتصال بمكتب المدرسة للحصول على نموذج طلب تمويل المخيم.

2تُغلق الطلبات في نهاية المدة   


