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2321 2العدد  1الفصل  الرؤية: "أن يكون طالبنا يعرفون القراءة والكتابة واإلبداع واألمان والسعادة"  

PRINCIPAL TEAM 

NEWS  

 
 

أن  أملأود أن أبدأ النشرة اإلخبارية لهذا األسبوع بالتعبير عن شكرنا لجميع اآلباء واألمهات على الدعم الرائع على مدار األسبوع الماضي. ن

. بالنسبة للطالب والعائالت ، يسعععدنعا العطعريعقعة 0202يكون هذا اإلغالق حدثًا منفرًدا وليس شيئًا سيكون حدثًا منتظًما طوال العام الدراسي 

 Literacy Planet)التي تكيفت بها مع التغييرات في مثل هذا الوقت القصير ، باستخدام تطبيقات النظام األساسي للمدرسة عبر اإلنترنت 

 ،Mathletics) .لمواصلة التعلم المشاركة خالل فترة اإلغالق 

 شكري الجزيل للموظفين الذين كانوا يعملون في المدرسة ، يعملون من المنزل وإجراء مكالمات للعائالت لتقديم الدعم والدردشعة العوديعة معن

أيام. نحن جميعًا سعداء للغاية للعودة إلى المدرسة وجًها لوجه في التدريعس. يعرجعى امسعتعمعرار فعي اسعتعخعدام  3خالل إغالق المدرسة لمدة 

ComPass .لجميع التحديثات ذات الصلة 

 .تحديث بشأن فيروس كورونا

أن جميع الزوار وأولياء األمور سيحتاجون إلى قناع عندما يكونون في المعدرسعة.  (DET)أبلغنا دليل التشغيل الجديد إلدارة التعليم والتدريب 

بما في ذلك البقاء في المنزل عندما يكون على معا يعرام ، وأداء  COVID - 29أيًضا السلوكيات األساسية المطلوبة للحد من مخاطر انتقال 

 نظافة اليدين بانتظام ، وحيثما أمكن اتباع استراتيجيات لدعم التباعد الجسدي.

 األعراض التي يجب امنتباه لها هي:

 حمى-

 يتصبب -

 سعال-

 إلتهاب الحلق-

 ضيق في التنفس-

 سيالن األنف-

 فقدان أو تغير حاسة الشم أو التذوق -

 قد يعاني بعض األشخاص أيًضا من الصداع ووجع العضالت وانسداد األنف والغثيان والقيء واإلسهال.

د إن أهم إجراء يمكننا اتخاذه لتقليل مخاطر انتقال العدوى هو التأكد من بقاء أي طالب مريض في المنزل وإجراء امختبارات ، حتى مع وجعو

 أعراض خفيفة.

 

 فريق  الرئيسي

 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 التقاط وتوصيل

 شكًرا لجميع أولياء األمور على إنزال أطفالهم وإحضارهم من البوابات المخصصة.

 

 قبعات المدرسة

 يرجى التأكد من أن طفلك يرتدي قبعة في المدرسة. نحتاج إلى أن يظل جميع الطالب بذكاء الشمس وحمايتهم من األشعة فوق البنفسجية.

 

 كابتن المدرسة

 .0202نحن فخورون باإلعالن عن كابتننا الجدد لعام 

 

School Captain 

 

Khadijo I           (5/6E) 

Riley A              (5/6B) 

 

Vice Captain 

 

Badria A            (5/6D) 

Adam M            (5/6B) 

House Captain Yellow Group Zainab K           (5/6B) 

Green Group Mouhamed E    (5/6B) 

Maryam A         (5/6C) 

Blue Group Miriam T           (5/6E) 

Bilal A               (5/6D) 

Red Group Merve K            (5/6B) 

Muhammed B   (5/6D) 

 

Wellbeing captain 

 

Syreen S       (5/6B) 

 

E-learning captain 

 

Zarif T           (5/6 E) 

 

 

Sustainability leader 

 

Badriya A      (5/6E) 

 

 

Chess Captain 

 

Omer K         (5/6A) 



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 أخبار مكتب أدارة المدرسة

 تسجيالت جديدة                                                                                                                 
 هي اآلن 0202/0202التسجيالت لعام  - 6نرحب بالتسجيالت الجديدة التأسيسية في السنة 

 يتم قبولها. يرجى مراجعة موظفي المكتب للحصول على تفاصيل التسجيل.
 تغيير المعلومات الشخصية للعائلة

 

 
 تغيير المعلومات الشخصية للعائلة

 
ر. يرجى إبالغ مكتب المدرسة في حالة تغيير أي تفاصيل. من المهم أنه في حالة تغيير أرقام الهاتف ، يمكن للمدرسة امتصال بأولياء األمو

وبالمثل ، في حالة تغيير جهات امتصال في حامت الطوارئ ، يرجى إبالغنا. إذا كنت تريد أن يقوم شخص ما بإحضار طفلك ، فيرجى 

 التأكد من أنك أبلغت المدرسة شخصيًا حتى يمكن إضافة هذا الشخص إلى قائمة الطوارئ مصطحاب طفلك.

 

 

 

 

  اليوم الصيفي لرياضة المنطقة -مارس  5الجمعة 

  عطلة عيد العمال -مارس  8امثنين 

  م توجد مدرسة للطالب -يوم المنهج  -آذار  22الخميس 

  المنطقة الرياضية عبر الضاحية -مارس  02الجمعة 

   يوم التصوير المدرسي -آذار  32الثالثاء 

  آخر يوم من الفصل الدراسي  -أبريل  2الخميس 

خياروتلاه ذه ركذت  



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  أخبار روضة االطفال "الكندركارتن"

 .استمر أطفال رياض األطفال في امستقرار في بيئة التعلم الجديدة لديهم بحماس وإثارة

ومع ذلك ، يحتاج بعض األطفال إلى مزيد من الوقت والمساحة عند امنتقال. كن مطمئنًا أن هذا أمر طبيعي تماًما خاصة إذا كانت هذه هي 
ان ا كالمرة األولى التي ينفصل فيها طفلك عن والديه. نريد أن تكون هذه تجربة إيجابية لكل من الوالدين والطفل ، لذا يرجى التحدث إلينا إذ

 طفلك يجد صعوبة في ذلك وسنعمل معًا لتطوير استراتيجيات تعمل للجميع.

 

 .المستمرة واإلغالق المفاجئ األخير ، م يُسمح لآلباء بدخول الفصول الدراسية Covid بسبب قيود

ع قنايرجى من اآلباء في دامس أيًضا تذكر استخدام البوابة الخارجية للتوصيل والتوصيل وليس الممر الداخلي. يرجى التأكد أيًضا من ارتداء 
 .اوجه عند إنزال طفلك والتقاطه. نأمل أن يكون هذا تدبيًرا مؤقتًا وأن نتمكن من الترحيب بكم جميعًا مرة أخرى في الفصول الدراسية قريبً 

يستمتع األطفال حقًا بالمشاركة في هذا الروتين مع أقرانهم  .Kinder لقد كان من الرائع رؤية العديد من صناديق الغداء الصحية والملونة في
 .وتطوير العالقات والصداقات

 

ئق يرجى امنتباه عند تعبئة صندوق غذاء طفلك وتذكر عدم وجود مكسرات ويرجى تحديد كمية المواد الغذائية المصنعة مثل ألواح الفاكهة ورقا
 .البطاطس والجيلي

 

 .الرجاء إرسال الماء فقط كمشروب لطفلك. م يتم تشجيع الحليب المنكه والعصير  بسبب محتواها العالي من السكر

 م يزال الطقس دافئًا ومؤشر األشعة فوق البنفسجية مرتفعًا ، لذا فإن القبعات وكريم الشمس ضرورية للعب في الهواء الطلق. يرجى إرسال
 .إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل kinder قبعة مسماة إلى

 

 أطيب تمنياتنا ، فريق دامس وأوبفيلد

 



 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 تالميذ األسبوع

 األسبوع 4 األسبوع 0 

 عاد فاتيما  :Aمؤسسة 

 آية مهمة  :Bمؤسسة 

 مصطفى النور  :Cمؤسسة 

 بيع بالتجزئة سلمى 2A  الصف 

 زينة محمد  2B  الصف 

 روي أية 2C  الصف 

 ناديه مريم 0A  الصف 

 نصف دين 0B  الصف 

 محمد عبدهلل 0C  الصف 

 يمنى لكسي 0D  الصف 

 شريا فانسى 3A  الصف 

 علياء زين 3B  الصف 

 بالل مريم  4A  الصف 

 قاسم كوري 4B  الصف 

 مونجورول مرا 4C  الصف 

 علي   جنت 5/2A  الصف 

 أميكا ريلي  5/2B  الصف 

 فاتوم عمر 5/2C  الصف 

 بالل فاتيما 5/2D  الصف 

 بدرية امين 5/2E  الصف 

  طالب تخصص األسبوع:

   مؤسسة:

:2الدرجة     

:0الدرجة     

:3الصف     

:4الدرجة     

:5درجة     

:2درجه     



 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 تالميذ األسبوع

 األسبوع 4 األسبوع 0 طالب تخصص األسبوع:

   فن

 روانننن اد مؤسسة :

 زينات ابتسام 2  الصف 

 عيسى ليكسي 0  الصف 

 هانا عبد العزيز 3  الصف 

 لوينا طاهر 4  الصف 

 ظريف بدرية 5/2  الصف 

   تمرين

 ديبانشو تشيلسي مؤسسة 

 يوحنا يازل 2  الصف 

 خليل زينب 0  الصف 

 يسرب ليلى 3  الصف 

 دافينا إيمان 4  الصف 

 إينيس بالتأكيد 5/2  الصف 

STEM   

 لوك سمية مؤسسة 

 أبو بكر منى  2 الصف 

 ليكسي كورينا 0  الصف 

 نحاس هانا 3  الصف 

 محمد ماريا 4  الصف 

 مجتبى بدرية 5/2  الصف 



 

 

 

 

 

 

 أخبار المرحلة التمهيدية

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق

ن في القراءة ، يتعلم األطفال مهارات التعامل مع الكتب مثل ؛ تحديد الغالف األمامي والخلفي وتحديد الفرق بين الصور والكلمات وتعلم م

 .Ttو  Aaو  Ssأين تبدأ القراءة. كان الطالب يتعلمون كيفية تحديد اسم وصوت األحرف الكبيرة والصغيرة 

يواصل طالب المرحلة التأسيسية استكشاف موضوعنا الجديد كل شيء عني. لقد كانوا يركزون على من هو صديقهم وأنشأوا كتابًا في 

 الفصل الدراسي لمشاركته مع الجميع في الفصل.

في في علم الحساب ، يبدأ الطالب في استكشاف األشكال ثنائية األبعاد على سبيل المثال ، مربع ، ومثلث ، ومستطيل ، ودائرة. ذهبنا أيًضا 

 .02نزهة للتعرف على األشكال في مدرستنا. قام الطالب بعمل وتسجيل وتحديد أرقام تصل إلى 



 1أخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 

في مجال محو األمية ، تعرض فصل الصف األول لمجموعة من القصص المرتبطة بوحدة امستفسار الخاصة بنا حول امنتماء. خالل 

األسبوع الثالث ، اكتشفنا نص "نافذة أبريل" بقلم جورجينا لو فلوفي وفرانشيسكو فونسيكا. تدور القصة حول الشخصية الرئيسية أبريل ، 

ا لم وكيف تنتمي إلى المجتمع من حولها. أثناء تجولها في شوارع قريتها المحلية خالل فترة اإلغالق الوبائي ، تولد إبريل فضوًم م يتزعزع

 يحدث في نوافذ المنازل المجاورة لها. قام الطالب بتحليل الشخصيات واإلعدادات وما حدث في القصة.

 

 حساب

 تحقيق

في علم الحساب ، يتعلم الطالب كيفية حساب مجموعة من األشياء. لقد فعلنا ذلك من خالل التدرب على عد األشياء من حولنا باستخدام 

ن مراسالت واحد لواحد. تمكن بعض الطالب من التوسع والتعريف بالتقسيم ثم قام الطالب بعد ذلك بتمثيل الرقم الذي كانوا يعدونه بصريًا م

خالل رسم صورة. نواصل استكشاف كيفية استخدام وحدات القياس غير الرسمية لقياس األشياء من حولنا. استخدم الطالب مجموعة من 

 األشياء مثل المساطر والعصي الالصقة لقياس طول زمالئهم في الفصل.

 

 

 في في امستفسار ، يواصل الطالب استكشاف موضوع "أنا قي ِّم. أنت قي ِّم ". تسلط الوحدة الضوء على الطرق التي يمكننا من خاللها المساهمة

فصل دراسي متناغم ، وتكوين صداقات والحفاظ عليها ، والتعلم بشكل تعاوني والعمل في فرق. كان الطالب يستكشفون المجموعات التي 

 ينتمون إليها ، على سبيل المثال أسرهم أو حجرة الدراسة أو الثقافة أو الدين وكيف يلعبون دوًرا في حياتهم.

 



  2اخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 

 حساب

. 

عند امستفسار ، كان الطالب يفكرون في أسلوب التعلم الخاص بهم. لقد جمعوا معلومات حول الطرق التي يفضلونها للتعلم وناقشوا الطرق 
 المختلفة التي يفضلها كل فرد في الفصل للتعلم.

 تحقيق

 مناواصل طالب السنة الثانية بناء فهمهم ألنواع الكلمات. لقد تم العثور على األسماء واألفعال والصفات في القصص التي نقرأها. لقد استخد
 األسماء واألفعال والصفات لتطوير إطار لقصصنا التي نكتبها.

لعمل أعداد مكونة منن ققنمنينن و نال نة  MABواصل الطالب في الرياضيات بناء فهمهم لكيفية تكوين األعداد الكبيرة. لقد اكتشفنا استخدام الكتل الرقمية و 

 أققام. لقد تعلم الطالب كيفية استخدام "التقويمات" للعثوق على المعلومات وعدد األيام في كل شهر من العام.



0/4اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة
ص. حدد النفي محو األمية هذا األسبوع ، تعلم الطالب حول "أسئلة التفكير والبحث" ، والتي ركزت على العثور على اإلجابة عبر عدة جمل وفقرات في 
ة على جابالطالب كيف يمكن العثور على المعلومات في النص من خالل تحديد وتحليل أجزاء مختلفة من القصة السردية ، واستخدام كلماتهم الخاصة لإل

 السؤال. كان الطالب قادرين على تخطيط مشكلة وإيجاد حل لقصتهم السردية.

 حساب

 تحقيق

 

نشاء ن إفي امستفسار ، كان الطالب قادرين على التفكير في ما يجعل األسئلة سميكة ورقيقة. عندما كان الطالب يتذكرون قيم المدرسة ، تمكنوا م
 أسئلتهم الخاصة حول العواطف ، والتي كان الطالب فضوليين للبحث عنها. نحن متحمسون لمعرفة األسئلة البحثية التي سيركز عليها الطالب.

على تطبيق  درةفي هذا األسبوع في مجال الحساب ، كان الطالب يتعلمون كيفية إعادة تسمية األرقام المكونة من رقمين وثالثة أرقام ، باإلضافة إلى الق
 معرفتهم بالقيمة المكانية لحل مشكلة رياضية.

 بدأ الطالب في استكشاف كيفية حساب محيط الشكل عن طريق قياس األشياء في المنزل وفي الفصل وحول المدرسة لحساب المحيط.



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 .على "التساؤل" على وجه الخصوص القدرة على اإلجابة وإنشاء أسئلة حرفية من النص الذي يقرؤونه 5/2في القراءة ، ركز أعضاء 

مهاراتهم في الكتابة السريعة بما في ذلك القدرة على إنشاء أفكار للمشكالت والحلول من الصورة. لقد  5/2في الكتابة ، طور طالب الصف 
 كانوا يطبقون هذه المعرفة التي تعلموها لتحسين نصهم السردي المكتوب بالفعل.

 حساب

 

6/5اخبار المرحلة   

يعملون على القيمة المكانية وفهم التدوين الموسع وإعادة تسمية األرقام. أظهر معظم الطالب  5/2في الرياضيات ، كان طالب الصف 

 .وأدوات توسيع األرقام MAB نجاًحا كبيًرا في هذه الموضوعات ، من خالل العمل باستخدام كتل

ثانية تساوي دقيقة واحدة. وكذلك فهم  22كان الطالب يعملون أيًضا على الوقت كموضوع قياس. فهم تحويالت الوقت على سبيل المثال: 
 ساعة وأين نستخدم ذلك في الحياة اليومية ، على سبيل المثال: اللحاق برحلة في المطار. 04التوقيت على مدار 

 

 تحقيق

 

نستمر في موضوع القادة. يتعلم الطالب عن الصفات التي يظهرها القادة وكذلك القادة المؤثرين في الماضي والحاضر والتي كان لها  5/2في الصف 
معرفتهم لكتابة يق تأثير إيجابي على الناس في العالم أو البلد أو حتى مجتمعهم المحلي. استخدم الطالب هذه الدروس أيًضا لتقييم مهاراتهم القيادية وتطب

  الخطب وتقديمها ألقرانهم ليتم انتخابهم ألدوار قيادية قادمة



 مركز المجتمع

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 
 .2429405240هناك الكثير مما يحدث في المركز ، يرجى التأكد من التسجيل إذا كنت مهتًما بأي من برامج المحور بامتصال على 

بالنسبة ألولئك الجدد في المدرسة ، يرجى القدوم إلى المركز. إنه مكان للجميع في المدرسة والمجتمع للتواصل والمشاركة والتعلم. نحن 
 نقدم مجموعة متنوعة من البرامج ومنفتحون دائًما على امقتراحات.

 مجموعات اللعب 

 20:32صباًحا وجلسات بعد الظهر من الساعة  22:32صباًحا إلى  22مجموعات اللعب يومي امثنين والثالثاء. الجلسات الصباحية من 
 مساءً  0:22إلى الساعة 

 .نادي اإلفطار

 .صباًحا 845صباًحا حتى  825اآلن مفتوح يوميًا من الساعة 

 

 :اللغة اإلنجليزية للمحادثة

 مساًء. 20.25إلى  9.25ستقام فصول اللغة اإلنجليزية المجانية أيام الثالثاء واألربعاء والخميس من  

 

 للصف الخامس و السادس MCFCبرنامج 

 مجانًا: برنامج الواجب المنزلي وكرة القدم / الرياضة.

 الى نهاية الفصل الدراسي. 22/22/02: كل يوم أربعاء ابتداء من ايمت

 مساء 3.32-4.42الوقت: 

 غرفة 5/2وين: 

 

 

 

 

 

 نادي الخياطة

 صباحا 22.22 -صباحا  9.25يوم امثنين صباحا من 

 :زومبا للسيدات

 صباًحا 22:32صباًحا حتى  9:32كل خميس من الساعة  

 

 

 

 شكرا جزيال،

 .فاطمة 

 دامس بروكس كوميونيتي هاب.

 93292282: هاتف: 

 2429405240الموبيل: 
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 .(Werribee)مدخل شاقع  Community Hubصباًحا في  51.8 -صباًحا  5128يفتح كل يوم من اال نين إلى الجمعة 

 
 صباًحا 51.8 -صباًحا  5128اإل نين 

 
 صباًحا 51.8 -صباًحا  5128الثال اء 

 
 صباًحا 51.8 -صباًحا  5128األقبعاء 

 
 صباًحا 51.8 -صباًحا  5128الخميس 

 
 صباًحا 51.8 -صباًحا  5128الجمعة 

 

 

 أعزائي أولياء األموق ومقدمي الرعاية ومجتمع داالس ،
 

أتمنى أن تكون أنت وعائلتك بخير. نرحب بكم جميعًا لالنضمام إلى نادي الحرف اليدوية هذا الفصل. يرجى القدوم وتعلم مهاقة جديدة 
 وتكوين صداقات جديدة وتناول كوب من الشاي / القهوة.

 
 هذا المصطلح سوف نركز على الخياطة. سوف تتعلم استخدام ماكينة الخياطة وأيًضا خياطة قناع وحقيبة تسوق.

 
 صباًحا 22صباًحا حتى الساعة  5128كل يوم ا نين من الساعة  -الزمان: الفصل األول 

 
 Dallas Community Hubالمكان: 

 دوالق لكل جلسة. 0يتم تقدير التبرع بمبلغ 
 نتطلع إلى قؤيتكم.

Tulin Ulusoy - Craft Club -  :2252 5025هاتف 
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 كرة قدم مجانية لجميع الفتيات

Broadmeadows Stars SC  هو نادي كرة قدم محلي يبحث عن معبين جدد لفتياتهم وفرق
دومر من جميع الالعبين الجدد  2دومر ، ولكن سيتم خصم  522السيدات. يبلغ سعر التسجيل عادةً 

. م يوجد شيء للدفع ، فقط قم بالتسجيل وتعال والعب! يوظف النادي مدربين مؤهلين 0202في عام 
واأللعاب أيام األحد. لتسجيل  TUE-THUلديهم فحص العمل مع األطفال. التدريبات هي ليالي 

أو إرسال بريد إلكتروني على  2420544000اهتمامك ، يرجى امتصال على 
broadmeadowsstarssc@gmail.com 

 اعالن
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