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MÜDÜR EKİBİNİN KÖŞESİ 

OKULDA ÖĞRENİME DÖNÜŞ 

Bu hafta 3. Sınıflardan-6. Sınıflara olan öğrencilerimiz okula geri döndüler. Öğrenmek ve 

öğretmenleriyle arakadaşlarını tekrar görmek isteyen çocuklarla sınıflarımızı tekrar dolu 

görmek güzeldi.  Evde öğrenim süresince, aileniz ve personelimiz, çocuğunuzun sağlıklı 

ve güvenli olmasını sağlamak için okuldan uzak durmanın gerekli olduğunu anlamasına 

yardımcı olmuştur.  Çocuğunuz artık okula dönmesinin güvenli olup olmadığı konusunda 

endişeli hissedebilir.  Çocuğunuzun okula dönme konusunda güvende ve daha az 

endişeli hissetmesine yardımcı olmak için, açık ve sakin görüşmeler yapın ve onlara 

aşağıdakiler de dahil olmak üzere gerçekleri anlatınız: 

 Öğrencilerin okula dönme kararı sağlık tavsiyelerine dayanarak verilmiştir. 

 Okuldaki herkes güvende olduklarından emin olacak ve okulda el dezenfektanı    

sağlanmaktadır. 

 Okul günü boyunca ek temizlik yapılmaktadır 

 Çocuklar genellikle COVID-19 hastalanmadıklarından, sınıfta ve grup etkinlikleri sırasında arkadaşlarının yanına 

oturmalarına izin verilecektir. 

 Hükümet COVID-19'u izlemektedir - eğer tekrar yayılmaya başlarsa, neye ihtiyacımız olduğuna dair kararlar  

herkesi güvende tutmak için hızlı bir şekilde yapılacaktır. 

 Okuldaki herhangi biri kendini hasta hissederse, iyi olana kadar kadar okuldan uzak kalacaktır. 

Yetişkinler için fiziksel mesafe gereksinimlerinin karşılanabilmesi için okulumuzun normal süreçlerinde değişiklikler 

yapılması gerekmektedir.  Okulumuzun normal okuldan ayrılma prosedürleri, çocuğunuzla sınıflarına yürüyemey-

eceğiniz anlamına gelir.  Bu önlemlerle devam eden anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Bunları herkesin 

güvenli ve sağlıklı kalması için yapıyoruz. Çocuğunuzu/çocuklarınızı okuldan alırken lütfen kapıdaki diğer veli ve  

bakıcılardan 1.5 metre mesafede kaldığınızdan emin olun.  Tıkanıklığı önlemek için ana toplama noktalarından uzak 

durmanızı öneririz.  Mümkünse çocuğunuzu/çocuklarınızı aramak için okula yürüyerek geliniz, bu harika bir egzer-

sizdir ve çocuğunuzla/çocuklarınızla okulda geçirdikleri gün hakkında sohbet etmek için bir fırsattır. 

SENE ORTASI KARNELERİ 

Bu dönem, Eğitim Bakanlığı yönergelerine göre, karneler biraz farklı görünecektir. Hala İngilizce, Matematik ve Beşeri 

Bilimler'in (konusu insan olan bilimler, dil tarih gibi) müfredat alanlarını, öğrencinin öğrenmeye karşı tutumunun bir 

özeti ve sınıf öğretmeni tarafından yıl boyunca öğrenmeyi yansıtan kısa bir kişisel yorum ile birlikte içereceklerdir. Veli 

Öğretmen Görüşmeleri, öğrencilerin ilerlemesini tartışmak üzere 3. Dönemde yapılacaktır. Raporlar, dönemin son 

gününde Compass aracılığıyla gönderilecektir. Basılı kopyalar artık sağlanmayacaktır. 

İyi haftalar. 

 

ÖNEMLİ GÜNLER 

26 Haziran 

Okul yoktur –

Öğrencisiz Gün 

 

3. Dönem 

3. Dönemin ilk günü 

13 Temmuz 

Sabah saat 9:00 
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YENİ KAYITLAR 

Anasınıflardan 6. Sınıflara kadar, 2020 yılı için yeni kayıt kabul ediyoruz.  Lüt-

fen 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 bilgilendiriniz. Birinin 

çocuğunuzu okuldan almasını istiyorsanız, lütfen çocuğunuzu almak için acil 

durum listesine bu kişi veya kişilerin eklenebilmesi için okulu bizzat bil-

gilendirdiğinizden 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 zamanda 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 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 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  



Uzaktan STEM Öğrenimi 

 

Uzaktan Öğrenim döneminde STEM projelerin destekleyen tüm ailelere teşekkür ediyoruz.  Dahil 

olan projeler: 

Ailelerin bir çevirimiçi ve çevrimdışı projeye dahil olduklarını görmek harikaydı. 

Dahil olan projeler: 

Scratch 3.0 - (Code) Kod Kulübü Projesi 

Scratch Jr 

Kağıt Uçak Yarışı 

     Folyo Tekneler   

Catapults—Fırlatma düzeneği 

 

İşte bizlere gönderilenlerilen bazı örnekler: 

Uzaktan eğitimin döneminde gönderilen tüm ödevler için  sizleri tebrik diyoruz. 

 

 

 

 

 

STEM (BİLİM,TEKNOLOJİ,MÜHENDİSLİK, MATEMATİK) 

HABERLERİ 
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Bu dönem 9 Haziran - 19 Haziran arasında olacaktır.  Öğrenciler bu tarihlerde satın almak iste-
dikleri kitapları seçmek için bir katalog alacaktır.  Tüm siparişler online olarak yapılmalıdır.  Kağıt 
sipariş formlarının veya ödeme makbuzlarının okula iade edilmesine gerek yoktur.  Sipariş edilen 
tüm kitaplar okula ve çocuğunuzun sınıfına teslim edilecektir.  Bu tarihler arasında sipariş vermek 
için, aşağıdaki veya kataloğun arkasında listelenen talimatları takip ediniz. 

 

 

SCHOOLASTIC KİTAP KULÜBÜ 
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ANAOKUL HABERLERİ 

 

Anaokulu çocuklarının ve ailelerinin çoğunu tekrar karşılamak ve çocukların çok mutlu bir şekilde anaokuluna 

ayak uydurduklarını  görmek harikaydı.  Çocukların öğrenim paketlerini gelip almaları, videoları izlemelerini ve 

evdeki aktiviteleri hakkında bizlere fotoğraf göndermek için zaman ayırdıkları için tüm ailelere teşekkür ederiz.  

Bu, çocukların öğretmenleri ve Anaokulu ile bağlantılarını sürdürmelerine ve  geri dönmelerine yardımcı oldu. 

 

Bu birkaç hafta boyunca, çocukları birbirleriyle yeniden arkadaşlık kurmaları, gruba ait olma duygularını geliştir-

meleri ve Anaokula tekrar uyum sağlamaları için desteklemeye odaklandık.  Ayrıca, yeni öğretmenler ve 

eğitimcilerle tanıştık.  Ayrıca gruplarımıza yeni çocuklar da katıldı. 

 

Çocuklarınızı okula bırakma ve arama hakkındaki işbirliğiniz için tüm ailelere teşekkür ederiz - anlayışınız ve 

sabrınız için teşekkür ederiz.  Lütfen açık havada oyun programı sırasında çocuğunuzun giymesi için okula bir 

ceket göndermeyi de unutmayınız. 
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Öğrenciler sınıfta öğrenime geri döndüler.  Okuma dersinde öğren-
ciler W, I, G, J ve L harflerin öğrenmeye odaklanıyorlar.  Kelimelerin ilk 
seslerini belirleyip doğru harfle eşleştiriyorlar.  Yazarlar hakkındaki 
çalışmalarımız boyunca, öğrenciler hikayeler, karakterler, ortamlar ve 
problemler gibi farklı unsurlarını tanımlamaktadırlar. 

 

 

Öğrenciler sayıları saymaya odaklanıyorlar.  Şarkılar, tekerlemeler ve 
kitaplar aracılığıyla 0'dan 20'ye kadar sayıları sayıyor ve doğru bir şekilde 
sıralıyorlar.  Öğrenciler haftanın günlerini, yılın aylarını ve mevsimleri 

keşfetmeye devam ediyorlar. 

 

 

Anasınıf öğrencileri,  Canlılar  konusunu araştırıyor.  Öğrenciler canlıların 
ihtiyaçlarını araştırıyorlar.  Öğrenciler bu konuyla ilgili bir de video sunu-
mu hazırladılar. 

Hazırlık öğrencileri sınıfta öğrenime başlamaktan heyecan duydular;  okul 
düzenine geri dönme konusunda inanılmaz bir şekilde hızla ayak uydur-
dular.  Birinci dönemin başında çevrimiçi öğrenimi sürdüren tüm ailelere 
teşekkür ederiz. 

 

 

 

ANASINIF 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 
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Okuma aktiviteleri yoluyla, ana fikri bir metinden çıkarmayı öğreniyoruz.  Ana fikri bulmak için ön kapağa (başlık 

ve resime) bakmak ve kitabın/metnin ilk veya son kelimesine bakmak gibi çeşitli yolları (ipuçlarını) araştırdık. 

Yazma dersiyle ile ilgili olarak, prosedürel (usul/tarif) metinler yazmayı öğrendik ve peri ekmeği, jöle, temiz 

çamur, gökkuşağı sütü yapımında eğlenceli deneyimler yaşadık ve fiiller ve sıralama kullanarak deneyimler 

hakkında yazılar yazmayı öğrendik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler çıkarma hakkında bilgiler edinmeye başlıyorlar.  Çıkarmayı tanımlamanın farklı yollarını belir-

leyemeye başladık - daha az, eksi vs.  Öğrenciler çıkarma problemlerini çözmek ve modellemek için somut 

malzemeler ve hikayeler kullanıyorlar.   Ayrıca yılın aylarını öğreniyor ve şarkılar 

söyleyerek, yazarak ve hikayelerle kelimeleri öğrendik. 

 

 

 

 

 

 

 

Çevremizdeki Işık ve Ses konusunu işlemeye devam ettik.  Öğrenciler sorularını benzer gruplara ayırmayı 

öğreniyorlar. Işık ve Ses konusu için sıraladığımız dört farklı soru kategorisi hava durumu, teknoloji, bilimle ilgi-

lidir. 

 

 

BİRİNCİ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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Okuryazarlıkta, öğrenciler karakter ve ortam tanımları yazmışlardır.  Bir anlatıya başlamak için farklı yollar 
araştırıyorlar.  Öğrenciler komik, aksiyon dolu cümleler kullanarak veya doğrudan okuyucu ile konuşarak cüm-
lenin ilk cümlesine bağlanmaya çalışmışlardır. 
 

 

 
 
 

 
Matematikte, ikinci sınıflar basamak değerleri konusundaki bilgilerini geliştirmektedirler.  Tahta çubukları ve 
10’u temsil eden blokları kullanarak, basamak değeri çizelgelerini kullanarak sayıları gösterdiler.  Öğrenciler 
ayrıca şans içeren olayları belirlemeye ve belirli sonuçların olasılığına baktılar. 
 

 

 
 

 
Araştırmada, öğrenciler ışık ve ses keşfettiler. Kupa telefonları ile denediler, tüm sınıfın telleriyle çakışarak 
birbirine bağlanıp bağlanamayacağını test ettiler. Öğrenciler ayrıca gölgelere ilgi gösterdiler ve günün za-
manının gölgelerin uzunluğu üzerindeki etkisini araştırdılar. Opak nesnelerin ışığı engelleyeceğini ve bir gölge 
oluşturacağını anlarlar, ancak şeffaf nesneler tüm ışığın geçmesine izin verir, bu yüzden gölge yapmazlar. 
 

 

 

 

 

İKİNCİ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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Okumada, öğrenciler bir bilgilendirme raporunun yapısal özelliklerini belirleme ve kurgusal olmayan metinlerin 

ana fikrini belirleme üzerinde çalışmaktadırlar. Yazılı olarak, öğrenciler bilgi raporu yazmayı öğrenmektedir. 

Öğrenciler kendi konularını seçtiler ve paragraflarda ilgili fikirleri organize ettiler; bir bilgi raporunun dil özel-

liklerini belirleme konusunda başarılı oldular ve raporlarını yayınladılar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemetikte, öğrenciler, ifade edilen problemleri çözmek için uygun çıkarma stratejilerini seçmeyi ve 

kullanmayı öğreniyorlar.  Öğrenci, sorunu çözmek için seçtikleri stratejilerin etkinliğini gerekçelendirmek zorun-

da kaldı. Öğrenciler ayrıca olasılıklar üzerinde çalışmalar yapmayı ve olası sonuçlarını tanımlamayı öğreniyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmada, öğrenciler öğrendikleri bilgileri değerlendirmeyi ve öğrenmelerini geliştirmek için geri 
bildirim almayı öğreniyorlar.  Öğrenciler, öğrenim süreçlerini ve ilerlemelerini değerlendirmek için ye-
ni öğrenim hedefleri oluşturmak, öğrenimlerini geliştirmek ve araştırmalarını  daha da genişletmek 
için farklı araçlar kullandılar. 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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Öğrenciler, aşağıdaki gibi çeşitli tarif/usul yazılarına  odaklanmaktadır; yemek tarifleri 

ve bir şey yapmak için yöntemleri içeren yazılar yazdılar.   Bu hafta odak noktamız 

toplantı gündemi idi. Öğrencilerden günlük yaşamlarına veya hatta öğrencilerin hayal 

güçleriyle oluşturulan  bir  toplantı veya program için bir gündem hazırlanması 

istenmiştir.  Geri bildirime dayanarak, tüm öğrenciler bir toplantı gündemi oluşturmak 

için kendilerini "sorumlu bir yetişkin" gibi hissettirdikleri için dersten zevk aldılar.  

Tüm öğrencilerin usule dayalı yazıları başarılı oldu. 

Okumada bu hafta büyük harf kullanma hakkında çalışmalar yaptık. Öğrencilerden, 

bulmaları gereken bazı kolay ve bazı zor hatalar içeren parçaları okumaları  

istenmiştir.  Öğrenciler, büyük harflerin bulunması veya kaldırılması gereken tüm kelimeleri düzenlemekten zevk aldılar.  

Öğrenciler ayrıca cins ve özel isimler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları öğrendiler. 

 

 

 

Bu dönem zamanı  öğrenmeye odaklanıyoruz.  Öğrenciler ön bilgilerini yaşlarının yıllar, 

aylar, haftalar, günler ve saatler olarak hesapladılar.  Bu, bilgiyi farklı zaman birimlerinde 

bulmak ve farklı zamanlarda hesaplamak tüm öğrenciler için heyecan verici bir 

mücadeleydi.  Ayrıca, bir aile üyeleriyle veya arkadaşlarıyla, bu bilgileri karşılaştırmak çok 

eğlenceli olmuştu. 

 

 

Öğrenciler, bitkilerin ve hayvanların yaşam döngülerini öğrenmeye ve bunun çevremiz üzerinde nasıl bir etkiye sahip 

olduğuna odaklanan bir araştırma yaptılar.  Bu süre zarfında, öğrencilerin, yaşam döngüleri hakkında bildiklerini beyin 

fırtınası yapmaları ve yazmaları gerekiyordu.  Öğrenciler farklı yaşam alanlarıyla ilgili bilgilerini genişletmek için videolar 

izlediler.  Bir bitkinin veya hayvanın yaşam döngüsü hakkında öğrendiklerini göstermek için bir poster veya bir powerpoint 

sunumu oluşturmak için bir proje başlattılar. 

 

DÖRDÜNCÜ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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Okumada, 5 ve 6'lar resimler ve metin aracılığıyla anlam çıkarmaya odaklanmıştırlar.   Tahmin yapmalarına 

yardımcı olmak için ön bilgilerini ve metindeki ipuçlarını kullandılar.  Öğrencileri bu beceriyi geliştirmek için 

evde kitap okumaya devam etmeye teşvik ediyoruz.  Yazmada, 5. Sınıf öğrencileri açıklama metinlerini 

yapıyorlar ve çalışmalarının beş yıldızlı bir standartta yaptıklarınıdan emin oluyorlar.    6. Sınıf öğrencileri, 

araştırma birimimizle ilgili konularda görüşlerini bildirdikleri birkaç ikna edici metinler yazmışlardır. 

 

 

 

 

Matematikte 5 ve 6. Sınıf öğrencileri, problem çözme becerilerini kullanarak ifadeli denklemler üzerinde çok 

çalışıyorlar.  Öğrenciler ayrıca çarpma denklemlerini hızlı bir şekilde yapmaya odaklanmıştır.  Son olarak, za-

man birimlerini dönüştürmek zorunda oldukları problem çözme faaliyetlerini tamamladılar. 

5 ve 6. Sınıf öğretmenleri öğrencilerini önümüzdeki Salı günü tekrar okulumuzda görmek istiyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ve 6. Sınıfta “Enerjiyi nasıl üretip koruyoruz” konulu araştırma birimimizi tamamlıyoruz.   Bu haftanın odağı, 

ders boyunca neler öğrendiğimizi paylaşmaktı.  Çocuklar kendi çalışmalarını değerlendirdi ve bir kontrol listesi 

kullanarak düzenlemeler yaptılar. 

 

BEŞ VE ALTINCI SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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TOPLUM BİNASI 

 Toplum Binamız açıktır ancak bazı kısıtlamalar yapılmış ve sınırlı programlar sunulmaktadır. 

Bu aşamada, Kahvaltı kulübü ve Etkileşimli İngilizce dersleri (sadece Çarşamba günleri) 

mevcuttur. 

OYUN GRUPLARI 

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 et-

menizi ve vardığınızda el dezenfektanını kullanmanızı rica ediyoruz. 

ETKİLEŞİMLİ İNGİLİZCE DERSLERİ 

Çarşamba Günleri Ekileşimli İngilizce dersi her hafta saat 9: 00-12: 00 arasında açıktır. 

 

KAHVALTI KULÜBÜ 

Her gün 8:15-8:45 arası açıktır.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. 

 

OYUNCAK KÜTÜPHANESİ 

Oyuncak kütüphane üyeleri, oyuncakların ödünç alınması veya iade edilmesi için 3. Dönem’e kadar 

bekleyeceğimizi lütfen unutmayınız.  Yeni bir temassız sistemimiz olacak.  Teşekkür ederim 

Hoşçakalınız 

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 veya Mobil: 0419 475 047     

Email:  Susan.VanWyk@education.vic.gov.au   ve/veya  Fatima.Ghazzaoui@education.vic.gov.au 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

mailto:Susan.VanWyk@education.vic.gov.au
mailto:Fatima.Ghazzaoui@education.vic.gov.au


MADDİ YARDIM 

 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

KAMP, SPOR VE GEZİ FONU (CSEF) Okul kampları, çocuklara dış mekanlarda harika ve ilham verici deneyimler sunar.  Geziler, 

dünya hakkında bilgiler, sporun ekip çalışmasını, disiplin ve liderliği nasıl öğrettiği konusunda daha derin bir anlayışı teşvik eder. 

 

Hepsi sağlığı teşvik eden müfredatın bir parçasıdır. 

 

CSEF, Victoria Hükümeti tarafından, ailelerin okul gezileri, kamp ve spor faaliyetlerinin maliyetlerini karşılamalarına yardımcı 

olmak için sağlanmaktadır. 

 

Geçerli sağlık kartınız varsa veya bir koruyucu veli iseniz (foster parent), CSEF’e hak sahibi olabilirsiniz. 

 

Sığınmacı ve mülteci aileler için özel bir değerlendirme kategorisi de mevcuttur.  Çocuğunuzun yararına kamplar, geziler veya 

spor aktiviteleri ile ilgili giderlerde kullanılmak üzere CSEF okula ödenir. 

Öğrenci başına yıllık CSEF tutarı: 

•      İlkokul öğrencileri için 125$ 

 Ortaokul/Lise öğrencileri için 225$ 

 

NASIL BAŞVURU YAPILIR? 

 

Yeni başvuru sahiplerinin, CSEF başvuru formu almak için okul ofisine başvurmaları gerekmektedir. 

BAŞVURULAR 2. DÖNEM’İN SONUNDA KAPANACAKTIR 


