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 تقترب فترة العطلة المدرسية ، نود أن نشكر المجتمع بأكمله على دعمك المستمر في هذه الفترة.

الذين عملوا بال كلل لضمان شعور كل طفل بأنه متصل  DBCPSنود بشكل خاص أن نشكر الموظفين في 

 بمدرستنا واستمر التعلم.

في ملبورن ،  COVID-19نحن نعلم أنه في األيام األخيرة أبلغت وزارة الصحة عن ارتفاع في حاالت 

 وبالتالي فإننا نواصل التعبير عن أهمية االلتزام بالتمييز الجسدي عند إسقاط أطفالك وجمعهم كل يوم.

 

 تقارير يونيو                                                                                                       

 

يتم توفير تقارير الطالب ألولياء األمور واألوصياء على اإلنترنت المدرسة. يمكن حفظ التقارير وتخزينها 

 كملف إلكتروني وستظل متاحة على اإلنترنت المدرسة. نقوم بتخفيض استخدام الورق هنا في المدرسة.

 

  

               

 

 

 

 

 

 مقابالت اآلباء والمعلمين

نظًرا للقيود المفروضة على فيروس كورونا ، ستتم مقابالتنا مع أولياء األمور والمدرسين في األسبوع األول 

يوليو عبر الهاتف أو مؤتمرات الفيديو باستخدام اإلنترنت. 11و  11في يوم   

 

 

  فريق  الرئيسي

 

 

 

 

 

 يونيو 26

مدرسة يوجدال  

 

0مصطلح   

تموز 11  

9الساعة    

 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 فريق الرئيسي

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  

 مدرسة هيوم فالي في مدرسة داالس بروكس كوميونتي االبتدائية

 يخضع موقع مدرستنا لبعض التغييرات هذا المصطلح. ستالحظ المباني الجديدة التي يتم نقلها بالقرب من مركز مجتمعنا. 

 

نوا كا استمرت مدرسة هيوم فالي الخاصة في النمو في أعداد الطالب ولم تعد لديها مساحة إضافية ألي فصول دراسية أخرى على موقعها. لعدة سنوات
 يعملون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير أرض مدرسية جديدة في مدرستنا.

يسية ، على لرئبسعادة كبيرة ، خالل فترة اإلغالق ، بدأ القسم ببناء أرض مدرسة جديدة تماًما لمدرسة هيوم فالي ، على بعد دقائق من أراضي مدرستهم ا
 موقع مدرستنا.

ة تم تصميم أراضي المدرسة الجديدة هذه لطالب المدارس االبتدائية والمتوسطة والتي تضم فصوالً كبيرة مزودة بتقنية جديدة ومساحات متخصص
 للفصول الدراسية ومبنى للمكاتب والمدرسين.

ة تم تصميم أراضي المدرسة الجديدة هذه لطالب المدارس االبتدائية والمتوسطة والتي تضم فصوالً كبيرة مزودة بتقنية جديدة ومساحات متخصص
 للفصول الدراسية ومبنى للمكاتب والمدرسين.

ي سيكون لدى الطالب مناطق لعب أكبر ومعدات لعب وحفر رملية ومالعب كرة الشبكة والمقاعد وأشرعة الظل وحدائق الخضروات ومساحات التعلم ف
 الهواء الطلق.

صين تخصوسيقود هذه المدرسة الجديدة هيوم فالي مساعد المدير جانين سيانيديس وسوف تستوعب الطالب ومعلميهم وموظفي دعم التعليم والمعلمين الم
 وموظفي الرفاهية والعالج.

 

 نحن نتطلع لرؤية إنهاء هذه المدرسة الجديدة في بداية الفصل الدراسي الثالث.

 

 نتمنى لجميع أفراد المجتمع فترة عطلة آمنة ومريحة.

 

 

 

 

 

  

                                                          

 

                                                                                           

 



 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 101الرجاء 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   



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

يشجع برنامج رياض األطفال على تطوير الشعور بالهوية. بدأ األطفال استكشاف عالقتنا بتراثنا األصلي واألرض التي نلعب عليها 
ونتعلمها مًعا. نحتفل بتنوع تراثنا الثقافي وأننا نجتمع اآلن كمجتمع هنا في داالس. لقد اكتشفنا فهمنا من خالل القصة والفن واللعب 

الحسي واألغاني باستخدام المواد الطبيعية والعروض المرئية. سنواصل الفصل التالي ، بما في ذلك التعرف على األعالم األسترالية 
 والشعوب األصلية. 

 

سيبدأ البرنامج لألطفال الذين يبلغون من العمر ثالث سنوات في رياض األطفال في داالس مرة أخرى في الفصل الدراسي الثالث    
مساًء. إذا كنت مهتًما ، فيرجى االتصال برياض األطفال أو مكتب كتلة رياض  1.11صباًحا إلى  9.11صباح الثالثاء من الساعة  -

( لمزيد من المعلومات.91261660األطفال )  

 

 11يونيو وتبدأ مرة أخرى للفصل الثالث يوم االثنين  06مجرد تذكير بانتهاء رياض األطفال للفصل الدراسي الثاني يوم الجمعة    
 يوليو.

 

 نتمنى لجميع العائالت إجازة آمنة ومرتاحة ، ونتطلع إلى رؤيتكم جميًعا لفترة ثالثة سعيدة ومجزية ونأمل أن تكون أكثر استقراًرا.

 مع أطيب التمنيات من فريقين داالس وأوبفيلد لرياض األطفال.

 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  02إلى  2يركز الطالب على عدهم ، وهم يمارسون العد وترتيب األرقام من 

 األسبوع وأشهر السنة والمواسم.

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. في دراسات المؤلفين لدينا ، كان الطالب يحددون العناصر المختلفة للقصص ، مثل الشخصيات 

 والمشكالت.



 1أخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

راءة. وقد ساعدنا هذا أثناء كتابة القفي القراءة ، تعلمنا إعادة سرد األحداث في بداية القصة ثم في منتصفها ونهايتها. كما واصلنا تحديد األسماء واألفعال والصفات أثناء 
ل "نفخ البالون مع الخميرة" و مث نص إجرائي. تعلمنا تحديد واستخدام أفعال مختلفة )كلمات عمل( أثناء كتابة إجراءاتنا. لقد استمتعنا كثيًرا باالنخراط في تجارب بسيطة

 "حليب قوس قزح". لقد استمتع الطالب تماًما بالكتابة عن تجاربهم.

 حساب

 تحقيق

 خططاستمر الطالب في التعرف على قيم األماكن. نحن نتعلم أن نفهم العشرات والعشرات من خالل جعلها مع حزم من العصي وكتابة األرقام على م
 القيمة المكانية. لقد بدأنا أيًضا في التركيز على القياس.

ستيكية باللقد كنا مشغولين للغاية في استكشاف طرق لصنع اآلالت الموسيقية البسيطة. استخدمنا العناصر اليومية مثل األطباق الورقية واألكواب ال
آلالت م اواألوتار والكرتون لصنع األدوات. قام الطالب بصنع أدوات مختلفة مثل الدف ، والمراكاس والطبول الصغيرة. استمتع الطالب بإنشاء وتصمي

 الموسيقية واالستماع إلى الصوت الذي تصدره من خالل االهتزاز.



  2اخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

والحل. لة في القراءة والكتابة ، كان الطالب يستمعون إلى القصص الشفوية. لقد رسموا الشخصيات واإلعدادات من القصص التي سمعوها ، وحددوا المشك
كلمات ال من خالل االستماع إلى القصص عدة مرات ، أدرك الطالب أنهم يلتقطون المزيد من التفاصيل في كل مرة يسمعون فيها قصة. لقد اكتشفوا معنى

 وكيف يمكنهم تغيير المعنى.

 حساب

 

 ت ،في الحساب ، تعلمت الصف الثاني إظهار الجمع على خط األعداد. لقد قاموا بتقسيم األرقام لجعل إضافتها أسرع وإضافة العشرات ثم العشرا

 

 تحقيق

في االستفسار ، يأخذ الطالب تعلمهم عن الضوء والصوت بشكل أكبر من خالل تخطيط وتصميم عرض دمية الظل ألداء المجموعة. في مجموعات 
صغيرة ، عمل الطالب معًا الختيار قصة ، وإنشاء دمى الظل واستكشاف طرق مختلفة إلصدار األصوات ، مثل كسر كرسي ، وتفجير منزل وعصيدة 

 طينية. لقد استخدموا أجسادهم وأشياء أخرى إلصدار األصوات ، مثل ختم أقدامهم ، وكسر عصا وطرق على كرسي.

 ت ،في الحساب ، تعلمت الصف الثاني إظهار الجمع على خط األعداد. لقد قاموا بتقسيم األرقام لجعل إضافتها أسرع وإضافة العشرات ثم العشرا
 إلى رقم ، يظل الرقم في المكان نفسه كما هو. 12إلظهار عملهم على خط األرقام. اكتشف الطالب أنه عند إضافة 

لة طويبدأ الطالب في التحقيق في القياس. استخدموا األشياء الصفية لقياس العناصر المختلفة ، على سبيل المثال ، العالمة هي سبع مشابك ورق 
 والكتاب يبلغ أحد عشر مكعبًا.



0اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة
ة في القراءة ، يعمل الطالب على تحديد الفكرة الرئيسية والتفاصيل الداعمة في النص. استخدم الطالب أفكاًرا رئيسية إلظهار فهمهم للفكر

الرئيسية للنصوص المكتوبة وفي مقاطع الفيديو. في الكتابة ، كان الطالب يعملون على تقارير المعلومات حول إنسان الغاب. استخدم 
 الطالب اإلنترنت لتضمين األفعال والصفات والظروف لكتابة العبارات الظرفية لتضمينها في تقرير المعلومات.

 حساب

 تحقيق

في الحساب ، كان طالب الصف الثالث يعملون على الطرح والبيانات. يستخدم الطالب مجموعة من استراتيجيات الطرح مثل خطوط 
 األعداد واستراتيجية التقسيم لحل المشكالت المكتوبة. في البيانات ، تعلم الطالب إنشاء وتفسير الرسوم البيانية الشريطية. لقد كانوا
ا يجيبون على أسئلة حول الرسوم البيانية المختلفة وكانوا أيًضا يقومون بإنشاء الرسوم البيانية الشريطية باستخدام البيانات التي قامو

 بجمعها من أصدقائهم.

في االستفسار ، كان الطالب يفكرون في تعلمهم وفهمهم لكيفية ارتباط الكائنات الحية بالبيئة. لقد استمتع الطالب بتسجيل أنفسهم 
 وهم يتحدثون عن طرق لحماية بيئتنا ، وإنقاذ كوكبنا وتفهمهم لألشياء الحية وغير الحية.



4اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

ي فهم ن ففي القراءة ، قمنا بتوسيع معرفتنا بتحليل الكلمات لبناء المفردات. وقد ساعد ذلك الطالب في القراءة والكتابة أيًضا. بدأ الطالب اآل
. ئيةبنية الكلمة ، وعدد المقاطع ، والمترادفات ، والمزج في الكلمات. خالل هذا الفصل الدراسي ، كان الطالب يدرسون أيًضا الكتابة اإلجرا

 لقد نظروا في أنماط مختلفة من الكتابة اإلجرائية ، أي تعليمات اللعبة والوصفات واألدلة.

 حساب

 تحقيق
لقد كنا مشغولين للغاية في استكشاف طرق الموائل ودورة حياة الحيوانات والنباتات وكيفية تأثيرها على البيئة. لقد بحث الطالب في 
المجال الذي يختارونه ثم اختاروا تمثيل هذه المعرفة المكتسبة حديثًا. بعض الطرق التي عبر بها الطالب عن معرفتهم كانت من خالل 
 الديوراما والنماذج.

 

 

خالل الفصل الدراسي الثاني ، كان الطالب يدرسون الكسور والضرب والقسمة. لقد تم تحديد الكسور وطلبها ومقارنتها. يكمل الطالب 
دروًسا حول العالقة بين الضرب والقسمة. على الرغم من أنهم عكس ذلك ، فإن كالهما له عالقة بمجموعات متساوية الحجم. خالل التطبيقية 

 ، كان الطالب يوسعون معرفتهم بالموقع واالتجاهات. استمتع الطالب بإكمال البوصلة التي توضح جميع االتجاهات.



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 
يتعلمون كيفية صنع االستنتاجات من الصور والنصوص. حقق الطالب تقدًما كبيًرا ، وهم قادرون  1/6في القراءة ، كان طالب الصف 

يجربون الشعر ، بما في ذلك القصائد الفكاهية ، والهايكو  1/6بثقة على استخدام األدلة لالستدالل. في الكتابة ، كان طالب الصف 
 والقصائد الشبيهة. استمتع الطالب تماًما بإنشاء قصائد تشبهها ، وإجراء مقارنة بين شيء وشيء آخر.

 حساب

 تحقيق

 
مجموعة من االستراتيجيات لحل مشكالت القسمة في الحساب. لقد تعلم الطالب كيفية استخدام مواد ملموسة  6/5يتعلم طالب الصف 

في إنشاء خرائطهم الخاصة باستخدام نظام  6/5للمساعدة في حل المشكالت. كما أنهم يدرسون مراجع الموقع والشبكة. بدأ طالب الصف 
 مرجعي للشبكة لتحديد المعالم على خريطتهم.

  

بتطبيق تعلمهم. لقد تم اتخاذ اإلجراءات من خالل تقديم مجموعة من الطرق لتوليد الطاقة  1/6في االستفسار ، يقوم طالب الصف 
 والحفاظ عليها. ابتكر بعض الطالب نماذج رائعة من توربينات الرياح واأللواح الشمسية.

5/5اخبار المرحلة   



 مركز المجتمع

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 اخبار مركز الجميع 

.1نحن سعداء لفتح المزيد من البرامج في الفصل   

، نأمل أن نتمكن من تقديم دروس اللغة اإلنجليزية  1كان لدينا برامج إفطار نادي ودروس اللغة اإلنجليزية )األربعاء فقط( تعمل في الموقع. في الفصل  
 ومجموعات اللعب األخرى مع بعض التغييرات في المكان.

 

 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. 10صباًحا 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 ، 1312 -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   

91291181هاتف:   

أو   

2119101210 

ظهرا 0312 -صباحا  8فاطمة غزوي منسقة المركز ، األربعاء   

  91291181هاتف:  

 او 

2119101210 


