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Görüş Bakışımız: “Öğrencilerimizin okuryazarlıkta ve matematikte başarılı,  

yaratıcı, güvenli ve mutlu olmasıdır.” 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

Bu haftanın haber bültenine, geçen hafta boyunca tüm velilere, verdikleri harika destek için, içten teşekkürlerimizi 

sunarak başlamak istiyorum.  Hepiniz gibi, biz de bu karantinanın münferit bir olay olduğunu ve 2021 öğretim yılı 

boyunca tekrarlamayacağını umuyoruz.  Öğrencilere ve ailelere, karantina süresi boyunca öğrenime devam etmek 

için okul çevrimiçi platform uygulamalarımızı (Literacy Planet, Mathletics) kullanarak bu kadar kısa bir sürede 

değişime uyum sağlamanızdan memnuniyet duyuyoruz.  Okulumuzdan veya evden çalışan ve 3 günlük karantina 

boyunca destek sağlamak ve dostça sohbet etmek için aileleri arayan personelimize çok teşekkür ederim.  Okulda yüz 

yüze öğretmenlik yapmaktan hepimiz son derece mutluyuz.  Lütfen tüm güncellemeler için Compass’ı kullanmaya 

devam ediniz. 

KORONAVİRÜS GÜNCELLEMESİ 

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı’nın yeni Operasyon Kılavuzuna göre, tüm ziyaretçilerin, velilerin okula geldiklerinde 

maske takmaları gerektiği bizlere bildirildi.  KOVID - 19 bulaşma riskini azaltmak için gerekli temel davranışlar; hasta 

olduğunuzda evde kalmak, düzenli el hijyeni gerçekleştirmek ve mümkün olduğunda fiziksel mesafeyi desteklemektir. 

Dikkat edilmesi gereken belirtiler şunlardır: 

- Ateş 

- Üşüme veya terleme 

-Öksürük 

-Boğaz ağrısı 

-Nefes darlığı 

-Burun akması 

-Koku veya tat duyusunda kayıp veya değişiklik  

Bazı insanlarda ayrıca baş ağrısı, kas ağrısı, tıkalı burun, bulantı, kusma ve ishal olabililir. 

Bulaşma riskini azaltmak için yapabileceğimiz en önemli şey, hasta olan öğrencilerin evde kalmalarını ve en hafif be-

lirtide bile test yaptırmalarını sağlamaktır. 

 

http://www.dallasps.vic.edu.au
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Okul Kaptanlari 

 

Khadijo I           (5/6E) 

Riley A              (5/6B) 

 

Kaptan Yadımcıları 

 

Badria A            (5/6D) 

Adam M            (5/6B) 

 

(Ev) Grup Kaptanları Sarı Grup Zainab K           (5/6B) 

Fatima T           (5/6D) 

Yeşil Grup Mouhamed E    (5/6B) 

Mavi Grup Miriam T           (5/6E) 

Bilal A               (5/6D) 

Kırmızı Grup Merve K            (5/6B) 

Muhammed B   (5/6D) 

 

E-Öğrenim Kaptanları 

 

Zarif T           (5/6 E) 

 

 

Çevre Liderleri 

 

Badriya A      (5/6E) 

 

 

Satranç Kaptanları 

 

Omer K         (5/6A) 

 

ÇOCUKLARI  OKULA BIRAKMA VE ARAMA 

Çocuklarını belirlenen kapılardan alan ve bırakan tüm velilere teşekkür ederiz. 

 

OKUL ŞAPKALARI 

Lütfen çocuğunuzun okula şapkası ile geldiğinden emin olunuz.  Tüm öğrencilerin güneşten  ve UV ışınlarından 

korunmasına ihtiyacı vardır. 

 

OKUL KAPTANLARI 

2021 öğretim yılı kaptanlarımızı ilan etmekten gurur duyuyoruz. 
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OFİS HABERLERİ 

 5 Mart, Cuma - Bölgesel Yaz  Sporları Gala Günü 

 8 Mart, Pazartesi - Labour Day (İşçi Bayramı) Resmi Tatil  

 11 Mart, Perşembe -  Eğitim Planlaması Günü - Öğrenciler için okul yoktur 

 26 Mart, Cuma - Bölgesel Kır Koşuları  

 30 Mart, Salı - Okul Fotoğraflarının Çekim Günü  

 1 Nisan, Perşembe - 1. Dönemin Son Günü  

 

 

YENİ KAYITLAR 

Anasınıflardan 6. Sınıflara kadar, 2021 yılı için yeni kayıtları kabul ediyoruz.  Lütfen ofisimizdeki personelimize 

kayıt için başvurunuz. 

KİŞİSEL BİLGİLERİN DEĞİŞİKLİĞİ   

Kişisel bilgileriniz değişirse, lütfen Okulumuzun Ofisine bildiriniz.  Okulun veli ve bakıcılarla iletişime geçebilmesi  

bakımından, değişen telefon numaralarının bizlere bildirilmesi önemlidir.   Aynı şekilde, acil durumlarda iletişim 

kurulacak kişiler de değişirse, lütfen bizi bilgilendiriniz.  Birinin çocuğunuzu almasını istiyorsanız, lütfen okulu şah-

sen bilgilendirdiğinizden emin olun, böylece bu kişi çocuğunuzu almak için acil durum listesine eklenebilsin. 

CSEF (Kamp, Spor, Gezi Fonu) - HEMEN BAŞVURUNUZ:    CSEF (Kamp, Spor, Gezi Fonu) başvuru 

formları ofimizde bulunmaktadır.   Eğer Health Care (Sağlık Bakım) Kartınız veya Concession (İndirim Kartınız) 

varsa lütfen ofimize geliniz ve en yakın zamanda başvuru formunu doldurunuz.  125$ olan CSEF fonunu, 

çocuğunuzun gideceği kamp, spor programlarında, veya gezilerde kullabilirsiniz.  Şimdi başvuru yapabilirsiniz.  
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ANAOKULU HABERLERİ 

Anaokulu çocukları, yeni öğrenme ortamlarına mutlu ve heyecanlı bir şekilde alışmaya devam ettiler.  Ancak 
bazı çocuklar bu döneme geçiş yaparken biraz daha fazla zamana ihtiyaç duyarlar.  Özellikle çocuğunuzun 
sizden ilk kez ayrılması durumunda bunun tamamen normal olduğuna emin olabilirsiniz.  Bunun hem veli 
hem de çocuk için olumlu bir deneyim olmasını istiyoruz.  Bu nedenle çocuğunuz bunu zor buluyorsa lütfen 
bizimle konuşun ve herkes için işe yarayacak yöntemler geliştirmek için birlikte çalışacağız.  

Devam eden Kovid kısıtlamaları ve son zamanlardaki karantina nedeniyle, velilerin sınıflara girmesine izin ver-
ilmiyor.  Dallas velilerimiz, lütfen çocuklarınızı anaokuluna  bırakırken ve ararken dış kapıyıyı kullanınız.  
Lütfen kapalı  koridoru KULLANMAYINIZ.  Lütfen çocuğunuzu bırakırken ve alırken yüz maskesi taktığınızdan 
emin olunuz.  Bunun geçici bir önlem olduğunu ve yakında hepinizi sınıflarda karşılayacağımızı umuyoruz.  

Anaokulunda bir çok sağlıklı beslenme çantası görmek harikaydı.  Çocuklar bu alışkanlığı yaşıtlarıyla 
paylaşmaktan ve arkadaşlıklar geliştirmekten keyif alıyorlar.  Lütfen çocuğunuzun beslenme çantasını hazır-
larken dikkatli olunuz ve kuruyemiş koymayınız.  Lütfen kuru meyveli barların, cips ve jöle gibi işlenmiş 
yiyeceklerin miktarını sınırlayınız.  Lütfen çocuğunuza sadece içecek olarak su gönderiniz.  Aromalı süt ve 
meyve suyu, yüksek şeker içeriği nedeniyle tavsiye edilmez.   

Hava sıcak olmaya devam ediyor ve UV (morötesi ışınların) indeksi yüksektir.  Bu nedenle şapka takıp, güneş 
kremi kullanmak, açık havada oyun oynamak için çok önemlidir.  Henüz yapmadıysanız, lütfen çocuğunuzun 
adının yazılı olduğu bir şapkayı anaokuluna gönderiniz.  

En iyi dileklerimizle,  

Dallas ve Upfeild Anaokulları Ekipleri 
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Viktorya Hükümeti Erken Çocukluk Dönemi Dil Programı 

Anaokullardaki dillerde "Merhaba" deyiniz. 

Viktorya Hükümeti'nin 17.9 Milyon dolarlık yatırımı sayesinde, anaokulumuz şimdi bir dil programı 

sunuyor.  Daha fazla bilgi için öncelikle www.education.vic.gov.au/eclanguages adresini ziyaret 

ediniz. 
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HAFTANIN ÖĞRENCİSİ 

 3.  HAFTA 4. HAFTA 

ANASINIF A: Fatima  Farya  

ANASINIF B: Mehmet  Ayah 

ANASINIF C: Elanur  Moustafa  

1A: Salma Rital 

1B: Mohamed  Zeenat 

1C: Aya Roya 

2A: Mariam Nadia 

2B: Deyyan Hafa 

2C: Abdullah Mohamad  

2D: Lexi Yumna 

3A Vanessa Shreya  

3B: Zain Aaliyah  

4A: Mariam  Bilal 

4B: Koray Kasem  

4C: Lara Monjurul  

5/6 A: Jeanette   Ali 

5/6 B: Riley  Amica 

5/6 C: Omer Fatoum 

5/6 D: Fatima Bilal 

5/6 E: Emin Badriya 
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HAFTANIN ÖĞRENCİSİ 

 3. HAFTA 4. HAFTA 

 

RESİM DERSİ   

ANA SINIF:  Jad Rawan 

1. SINIF:  Ibtisam Zeenat 

2. SINIF:  Lexi Issa 

3. SINIF:  Abdul-Aziz Hannah 

4. SINIF:  Tahir Leuaina 

5 VE 6. SINIFLAR: Badria Zarif 

   

BEDEN EĞİTİMİ   

ANA SINIF:  Chelsea Deepanshu 

1. SINIF:  Yazel John 

2. SINIF:  Zaynab Halil 

3. SINIF:  Leyla Yasrib 

4. SINIF:  Iman Davina 

5 VE 6. SINIFLAR: Emin Eness 

   

BİLİM   

ANA SINIF:  Sumaya Luke 

1. SINIF:  Mouna Abubakar 

2. SINIF:  Corina Lexi 

3. SINIF:  Hannah Bakr 

4. SINIF:  Maria Mohammed 

5 VE 6. SINIFLAR: Badria Mojtaba 



ANA SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

 

 

Çocuklar kitap okurken kitapları kullanma becerilerini öğreniyorlar,  örneğin; ön ve arka kapağı belirleme, res-

imler ve kelimeler arasındaki farkı belirleme ve okumaya nereden başlayacağınızı öğrenme gibi.  Öğrenciler 

büyük ve küçük harf Ss, Aa ve Tt'nin adını ve sesini belirlemeyi öğreniyorlar. 

 

 

 

 

 

 

Matematikte öğrenciler kare, üçgen, dikdörtgen ve daire gibi iki boyutlu şekilleri keşfetmeye başlıyor. Oku-

lumuzdaki şekilleri belirlemek için yürüyüşe çıkıp bu şekilleri bulduk.  Öğrenciler 20'ye kadar olan sayıları öğren-

mek için  çeşitli çalışmalar yapıyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sınıf öğrencileri yeni konumuz ‘benim hakkımda herşey’I keşfetmeye devam ediyor.  Arkadaşlarının kim 

olduğuna odaklanıp, sınıftaki herkesle paylaşmak için bir sınıf kitabı oluşturuyorlar. 



BİRİNCİ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

Okuryazarlıkta, sınıf öğrencileri aidiyetle (ait olmakla) ilgili araştırma birimimizle ilgili bir dizi hikaye oku-

muşlardır.  3. hafta boyunca Georgina Le Flufy ve Francesco Fonseca'nın "Nisan Pen-

ceresi"  hikayesini inceledik.  Hikaye, ana karakter April ve çevresindeki topluma nasıl 

ait olduğu hakkındadır.  Salgın süresince köyünün sokaklarında dolaşan April, komşu 

evlerinin pencerelerine bakarak neler olduğuna dair  merak eder.  Öğrenciler karakter-

leri, ortamı ve hikayede neler olduğunu analiz ediyorlar. 

 

 

 

Matematikte öğrenciler bir grup objeyi kullanarak nasıl sayım yapacaklarını öğreniyorlar.  Bunu,  çevremizdeki 

nesneleri sayarak pekiştirdik.   Öğrenciler daha sonra resim çizerek saydıkları sayıyı görsel olarak yazdılar.  

Çevremizdeki nesneleri ölçmek için gayri resmi ölçü birimlerini nasıl kullanacağımızı keşfetmeye devam 

ediyoruz.  Öğrenciler, sınıf arkadaşlarının boyunun uzunluğunu ölçmek için cetvel ve (stick) yapıştırıcıları gibi 

farklı malzemeler kullandılar. 

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde öğrenciler “Ben aitim. Sen aitsin." konusunu işlemeye devam ettiler.  Derste, uyumlu bir 

sınıfa katkıda bulunmanın, arkadaşlıklar kurup sürdürmenin, işbirliği içinde öğrenmenin ve ekipler halinde 

çalışmanın yollarını vurgular.  Öğrenciler ait oldukları grupları, örneğin aileleri, sınıfları, kültürel veya dini ve 

yaşamlarında nasıl bir rol oynadıklarını araştırıyorlar. 



İKİNCİ SINIFLAR 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 

OKURYAZARLIK 
 

İkinci Sınıf öğrencileri kelime türlerini öğrenmeye devam ettiler.  Okuduğumuz hikayelerde isimleri, fiilleri ve 

sıfatları buluyoruz.  Yazmakta olduğumuz hikayelerimize bir ortam oluşturmak için isimler, fiiller ve sıfatlar 

kullanıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikte öğrenciler büyük sayılar üzerinde çalışmalar yapmaya devam ettiler.  İki ve üç basamaklı sayılar 

yapmak için digiblokları gibi eğitim araçlarını kullandık.  Öğrenciler, aylardaki gün sayısını ve diğer bilgileri bul-

mak için Takvimleri kullanmayı öğrendiler. 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde öğrenciler öğrenim tarzları hakkında düşünüyorlar.  Öğrenmeyi tercih ettikleri yollar hakkın-

da bilgi topladılar ve sınıftaki herkesin öğrenmeyi tercih ettiği farklı yolları tartıştılar. 

 



ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

MATEMATİK 

Bu hafta okuryazarlık dersinde öğrenciler, metindeki cümlelere ve paragraflara bakarak, cevapları 
bulmaya odaklanan "düşün ve sorularını araştır"ı öğrendiler.  Öğrenciler, öykünün çeşitli bölümlerini 
bulup analiz ederek metinde bilginin nasıl bulunabileceğini belirlediler ve soruyu yanıtlamak için kendi 
cümlelerini kullandılar.  Öğrenciler  öyküleri için bir problem ve çözüm planlayabildiler. 

 

 

 

 

 

 

Bu hafta matematikte, öğrenciler iki ve üç basamaklı sayıları, farklı şekilde nasıl adlandıracaklarını ve 
matematik problemini çözmek için basamak değeri bilgilerini uygulayabileceklerini öğreniyorlardı. 

Öğrenciler, çevreyi hesaplamak için evde, sınıfta ve okulun etrafındaki nesneleri ölçerek bir şeklin/
nesnenin çevresini nasıl hesaplayacaklarını araştırmaya başladılar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde, öğrenciler açık  ve kapalı uçlu sorular hakkında bilgiler öğrendiler.  Öğrenciler 
okulumuzun değerlerini hatırlarken merak ettikleri duygularla ilgili kendi sorularını oluşturdular.  
Öğrencilerin hangi araştırma sorularına odaklanacağını görmekten heyecan duyuyoruz. 

 

 

 

 

Hatırlatma:  

 Lütfen öğrencilerin her gün okula bir şapka ve su şişesi getirmelerini sağlayınız. 

 Her gece 20 dakika kitap okudunduğundan ve okuma günlüğünün doldurulduğundan emin olunuz. 

 Ev ödevi her Cuma günü verilir. 



BEŞ VE ALTINCI SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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Okuma dersinde  5 ve 6. Sınıflar  ‘Sorgulamaya’ odaklanıyorlar.  Özellikle okudukları metinden, kendi sorularını 

oluşturmaya ve cevap bulmak üzerine çalışmalar yapıyorlar. 

Yazılarını yazarken, 5 ve 6. Sınıf öğrencileri, bir resime bakarak fikirleri ve çözümleri yaratabilmeyi kapsayan hızlı 

yazma becerilerini geliştiriyorlar.  Öğrendikleri bu bilgiyi, önceden yazılmış olan hikayelerini geliştirmek için 

kullanıyorlar. 

 

Matematikte 5 ve 6. Sınıf öğrencileri Basamak Değerleri üzerinde çalışıyorlar ve sayıların genişletilmiş gösterimi 

ve yeniden adlandırılmasını öğreniyorlar.  Öğrencilerin çoğu, (MAB) bloklar ve sayı genişletme araçlarıyla 

çalışarak bu konularda büyük başarı gösterdi. 

Öğrenciler ayrıca  ölçüm konusu olarak zaman üzerinde çalışıyorlar.  Örneğin zaman dönüşümlerini anlama: 

örneğin 60 saniye 1 dakikaya eşittir.  24 saatlik zamanı ve bunu günlük yaşamda nerelerde kullandığımızı 

öğreniyorlar:  örneğin uçak alanında uçağa yetişmek gibi. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sınıfta Liderler konusuna devam ediyoruz.  Öğrenciler, liderlerin sergilediği nitelikleri ve aynı zamanda dü-

nya, ülke ve hatta yerel toplumlar üzerinde olumlu etkisi olan geçmiş ve günümüzün etkili liderlerini öğreni-

yorlar.  Öğrenciler bu dersleri aynı zamanda kendi liderlik becerilerini değerlendirmek için kullandılar ve bilg-

ilerini gelecekteki liderlik rolleri için seçilecek akranlarına konuşmalar yazmak ve sunmak için kullandılar. 



TOPLUM BİNASI 
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Toplum Binamız’da birçok program sunuyoruz.   Herhangi bir programa kayıt olmak istiyorsanız lütfen 0419 475 047 numaralı telefonu 

arayınız.  Okulumuza yeni katılanlar lütfen merkezimize geliniz.  Toplum Binamız okulumuzdaki ve toplumumuzdaki herkesin birbirl-

eriyle bağlantı kurması, paylaşması ve öğrenmesi için bir yerdir.  Çeşitli programlar sunuyoruz ve her zaman önerilere açığız.  Sizlerle 

tanışmayı dört gözle bekliyorum. 

Oyun Grupları: Oyun Grupları Pazartesi ve Salı günleri yapılmaktadır.  Sabah grubu saat 10:00 ile 11:30 arasında, ö.s grupları ö.s. 
12:30 ile 2:00 arasındadır.   
 
 

Bebek Sirki: 

Her Çarşamba sabah 11.30– ö.s. 12.30 arası 

 

Etkileşimli İngilizce Dersleri:  Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Toplum Binamızda ücretsiz İngilizce dersleri 

sabah 9:15 ile ö.s. 12:15 arasında yapılmaktadır. 

 

Kahvaltı Kulübü: Her gün sabah saat 8:00-8:45 arasında tüm öğrencilere açıktır. 

 

5 ve 6. Sınıflar için MCFC programı 

Ücretsiz:  Ödev ve Futbol/Egzersiz programı.   

Dönem süresince 10.2.21 tarihinden itibaren her Çarşamba 

yapılmaktadır.   

Saat: ö.s. 3:30-4:30 arası.  

Yer: 5 ve 6. Sınıfların öğrenim alanı 

 

El-işi – Dikiş Kulübü:  Pazartesi sabah 9.15-11.00 arası 

Kadınlar için Zumba dans programı:  

Her Perşembe sabahı 9.30-10.30 arası 

Daha fazla bilgi için, lütfen Toplum Binası Koordinatörü Fatima Ghazzaoui ile ko-
nuşunuz. 

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 
 

 

 



TOPLUM BİNASI 
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Toplum Binamızda, Pazartesi’nden Cuma’ya kadar sabah saat 8:15’den 8:45’e  yapılmaktadır (Giriş 
Werribee Sokağı). 

Pazartesi, sabah 8:15 - 8:45 arası  

Salı, sabah 8:15 - 8:45 arası 

Çarşamba, sabah 8:15 - 8:45 arası 

Perşembe, sabah 8:15 - 8:45 arası 

Cuma, sabah 8:15 - 8:45 arası 

 EL-İŞİ KULÜBÜ 

Değerli Veli, Bakıcılar ve Dallas Toplumu, 

Umarım siz ve aileniz iyisinizdir.  Hepiniz bu dönem el-işi kulübüne katılabilirsiniz. 

Lütfen çay-kahve eşliğinde yeni bir beceriler ve arkadaşlar edininiz. 

Bu dönem dikiş dikmeye odaklanacağız.   Dikiş makinesi kullanmayı öğrenip, maske 

ve alışveriş çantası dikebileceksiniz. 

Tarih: 1. Dönem - Her Pazartesi, 09:15 - 11:00 arası 

Yer: Dallas Toplum Binası 

2$'lık bağış takdir edilmektedir. 

Sizleri aramızda görmeyi dört gözle bekliyorum, 

Saygılarımla 

Tulin Ulusoy - El-İşi Kulübü— Telefon: 9309 1181 

 

 

 

 

 

 

KAHVALTI KULÜBÜ 

Kahvaltı Menüsü 

Süt 
Konserve Meyve 

Kahvaltılık Gevrek 
Aromalı süt  

Kızarmış ekmek 

Fasulye 

**********************************************************************************************************
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Saygı      Gurur    Güven    Azim  

Kızlar için ÜCRETSİZ (Soccer) Futbol 

Broadmeadows Stars SC (Futbol Kulübü), Kızlar ve Kadınlar takımları için yeni oyuncular arayan 

yerel bir futbol kulübüdür.  Kayıtlar genellikle 500$ 'dır, ancak 2021'deki tüm yeni oyuncu-

lardan 0$ tahsil edilecektir.  Ödenecek bir şey yok, sadece kayıt olun, gelin ve oynayınız! Kulüp, 

Çocuklarla Çalışma kontrolleri olan nitelikli antrönerlele çalışmaktadır.  Antrenmanlar SALI-

PERŞEMBE geceleri yapılmaktadır ve Pazar günleri maçlar yapılmaktadır.  Eğer ilgiliyseniz 

başvurunuzu  lütfen 0467544272 numaralı telefonu arayrak veya broadmeadowsstarssc@gmail.com 

adresine e-posta göndererek yapınız. 

Penola Katolik Koleji  

 7. Sınıflar -2023 Yılı  katyıt için 

Başvurular yapılmaktadır. 

 

Başvurularınızı 

www.penola.vic.edu/enrol-online 

Veb Sitesinden  yapabilirsiniz. 

Başvurular 20 Ağustos 2021’de kapanacaktır. 

Pascoe Vale Girls College—Pascoe Vale Kız Koleji 

Selected Entry Accelerated Learning (Seal) Program 

Hızlandırılmış Öğrenim (Seal) Programına giriş sınavla 

yapılmaktadır.  Bu eğitim programı üstün yetenekli çocuklar için 

yürütülmektedir. 

 Başvurular  için okulumuzun veb sitesini ziyaret ediniz.     

www.pvgc.vic.au 

 Öğrenci Öğrenim bölümden SEAL‘ı tikleyiniz. 

 Çevrimiçi başvuru ve giriş teslerine giden bağlantıyı 

kullanarak kaydolunuz. 

 Bu program için değerlendirilmek isteyen öğrencilerin, 

Edutest tarafından uygulanan bir giriş sınavına girmeleri 

gerekmektedir (ücrete tabidir.) 

 2022 yılı başvuruları 24 Mayıs 2012, Pazartesi günü sona 

erer. 

 2022 yılı için test okulumuzda 29 Mayıs 2021, Cumartesi 

yapılacaktır. 

 Tarih yaklaştığında sınavın yeri, saati ve koşulları hakkında 

bilgilendirileceksiniz. 

**********************************************************************************************************
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ART SMART 

ONLINE 

 

Çocuklar ve ayrıca 

yetişkinler için Şahane 

Çevrimiçi  (Online) Res-

im-El işi Dersleri 

 

İlk ders ücretsizdir! 

 

Ders ücreti sadece 

12.50$ (GST hariç) 

(Bu ücret katılım 

sayısına bağlıdır) 

 

Başvuru sayısı sınırlıdır 

Şimdi başvurunuz 

 

Kayıt için 

www.artsmartforkids.co

m.au 

 

(Lütfen sona  ‘au’ 

eklemeyi  unutmayınız.) 

 

 



Saygı      Gurur    Güven    Azim  



Saygı      Gurur    Güven    Azim  



Saygı      Gurur    Güven    Azim  


