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PRINCIPAL TEAM 

NEWS  

 
 

 السالمة على الطرق.

 عاًما لم يطوروا المهارات والخبرة الالزمة ليكونوا آمنين في حركة المرور. 21تظهر األبحاث أن األطفال دون سن 

 فريق  الرئيسي

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 األطفال يجدون صعوبة:

 الحكم على مسافة السرعة ·

 رؤية األشياء داخل الرؤية· 

 تحديد اتجاه حركة المرور.· 

 

 األطفال معرضون للخطر أيًضا بسبب:

 حجمها يجعل من الصعب رؤيتها. ·

لديهم فضول ومندفعون ، لذلك يمكن أن يتعرضوا للخطر دون أن · 

 يدركوا ذلك.

 ال يالحظون األشياء في رؤيتهم الجانبية إال إذا أداروا رؤوسهم.· 

 يجدون صعوبة في تحديد اتجاه األصوات ألن سمعهم ليس متطوًرا.· 

يرجى القيام بالشيء الصحيح وإيقاف سيارتك بشكل صحيح والتحدث إلى 

 طفلك حول السالمة على الطرق.

 .تميز الموظفين

تعليم لل أود أن أشكر موظفينا على البداية الرائعة التي قطعوها لهذا العام. أثناء تجوالي في فصولنا الدراسية بشكل متكرر ، أرى نهًجا ثابتًا

 والتعلم وبناء عالقات قوية. االستثمار في موظفينا هو عنصر أساسي في التحسين المستمر لمنهجنا.

 .التجميعات

مساءا. نستمر في الحفاظ على المسافة االجتماعية لدينا والبقاء في الهواء الطلق. سيكون لموظفي  3..5التجمع هو كل يوم جمعة في الساعة 

 مدرستنا الفرصة لقيادة الجمعيات اراك الحقا.



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 الحضور

 لماذا الذهاب إلى المدرسة مهم

الذهاب إلى المدرسة كل يوم هو أهم جزء في تعليم طفلك. يتعلم الطالب أشياء جديدة في المدرسة كل يوم. سيساعد الحضور والمشاركة في 
 المدرسة طفلك على تطوير:

 مهارات ومعارف مهمة تساعدهم على التعلم 

 المهارات االجتماعية والعاطفية مثل التواصل الجيد والمرونة والعمل الجماعي. 

لديهم: 21األطفال الذين يذهبون إلى المدرسة كل يوم ويكملون السنة   

 صحة أفضل 

 فرص عمل أفضل

 دخل أعلى طوال حياتهم.

 

 ال يوجد عدد آمن من األيام للتغيب عن المدرسة. كل يوم يخطئ الطالب يضعهم في الخلف. هذه مسؤولية كل طالب وكل أسرة وكل موظف.

 

 

 

 

 

  



 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 االتصال بأولياء األمو

وبالمثل ، في حالة تغيير جهات االتصال في حاالت 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 الصطحاب طفلك.

 

 

 

 

  أسبوع السالم -مارس  21الجمعة  - 23االثنين 

  يوم اللباس الثقافي -مارس  21الثالثاء 

  المنطقة الرياضية عبر الريف -مارس  11الجمعة 

  يوم التصوير المدرسي -آذار  .5الثالثاء 

  آخر يوم من الفصل الدراسي األول -أبريل  2الخميس 

خياروتلاه ذه ركذت  



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  أخبار روضة االطفال "الكندركارتن"

ينصب تركيزنا الكبير في هذا المصطلح على بناء العالقات مع األطفال والعائالت باإلضافة إلى دعمهم للتواصل وبناء الصداقات مع بعضهم 
يه ر فالبعض. هذا هو التركيز المستمر على مدار السنة الطيبة ولكن األسابيع القليلة األولى من الفصل الدراسي مهمة جًدا في تطوير مكان يشع

 األطفال والعائالت باألمان والسعادة والترحيب.

 

 

 مع وضع ذلك في االعتبار ، كان من الرائع أن أكون قادًرا على الترحيب بكم جميعًا في غرف األطفال!

لنجاح ية دعونا نأمل أن يكون هذا تغيير دائم. وبالتالي ، فإن دخولك إلى غرفنا عند التسليم واالستالم والشعور بالترحيب يعد أمًرا مهًما للغا
 العام اللطيف.

 

 مليون عندما تنتظر جمع طفلك وإنزاله. 2.3لم تعد األقنعة إلزامية ولكننا نطلب منك االحتفاظ بإجراءات التباعد االجتماعي البالغة 

 

أنت مطالب اآلن بتسجيل دخول وخروج أطفالك كل يوم أثناء حضورهم. سيتم إكمال هذا على الورق حتى يحين الوقت الذي تتلقى فيه جميعًا 
إذا لم تكن قد تلقيت هذا  .iPadوتشغيله. عند هذه النقطة ، يمكننا التحويل إلى تسجيل الدخول والخروج الرقمي عبر  Xapتسجيل الدخول إلى 

 في األسبوع القادم ، فيرجى التحدث إلى المعلم اللطيف.

 

 

 

 

 أطيب تمنياتنا ،

 

 فرق داالس وأوبفيلد

 

 

 

 

 



 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 تالميذ األسبوع

 األسبوع 6 األسبوع 5 

 خديجة عمر :Aمؤسسة 

 انصار شارلوت :Bمؤسسة 

 روان علي :Cمؤسسة 

 عبد مريم 2A  الصف 

 ميا موسى 2B  الصف 

 روهريت أبو بكر 2C  الصف 

 يوسف وفاء 1A  الصف 

 ديان حفصة 1B  الصف 

 إليزان زينب 1C  الصف 

 ألينا زين 1D  الصف 

 حفصة بكر 5A  الصف 

 يوسف أحمد 5B  الصف 

 نور وليد 4A  الصف 

 توانا محمود 4B  الصف 

 حيدر ساندي 4C  الصف 

 ليلى بن 3/1A  الصف 

 زينب ريحان 3/1B  الصف 

 مريم فطووم 3/1C  الصف 

 مصطفى محمود 3/1D  الصف 

 األقصى أحمد 3/1E  الصف 



 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 تالميذ األسبوع

 األسبوع 6 األسبو5 طالب تخصص األسبوع:

   فن

 حمزة حنا مؤسسة :

 ريتال سارا 2  الصف 

 جعفر عبد هللا 1  الصف 

 دووني يسرب 5  الصف 

 عمر مايا 4  الصف 

 علي إال 3/1  الصف 

STEM   

 لوقا وعمر ريهام مؤسسة 

 ديرين رنا  2 الصف 

 حفصة محمد 1  الصف 

 إدريس أليرون 5  الصف 

 أسلي وليد 4  الصف 

 أحمد شيماء 3/1  الصف 



 

 

 

 

 

 

 أخبار المرحلة التمهيدية

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق

تعلم األطفال أسماء الحروف وأصواتها. موضوع  .tو  aو  sيقوم الطالب بتطوير معرفتهم السليمة بحروفهم. كان التركيز على الحروف 

االستفسار لدينا هو "كل شيء عني". كجزء من هذا في الكتابة ، كتب الطالب عما يجعلهم مميزين ويحددون ميزاتهم الفريدة والمختلفة عن 

 اآلخرين.

 

 

كان الطالب يستكشفون ما يعجبهم من خالل رسم بياني أللوانهم المفضلة وحيواناتهم األليفة وهواياتهم. يوضح هذا ما الذي يجعل كل طالب 

 متماثاًل ومختلفًا عن اآلخر.

 

 

ومطابقة األرقام بالقيم. يستكشف األطفال هذه المفاهيم من خالل التالعب بالمواد مثل  .2إلى  .استمر الطالب في التعرف على األرقام من 

 العد من خالل البيئة وأرقام األغاني واألناشيد.

 



 1أخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة
لقد كنا  ي".في مجال محو األمية ، كان طالب الصف األول يستكشفون مجموعة من النصوص التي تتعلق بوحدة البحث الخاصة بنا "أنا أنتمي إلى أننا ننتم

ى. ولنستكشف األحداث التي وقعت في بداية القصة ومنتصفها ونهايتها. يقوم طالب الصف ببناء وعيهم الصوتي من خالل تحديد الحروف وأصواتها األ
 يواصل الطالب االبتكار في هذه النصوص من خالل إنشاء جمل خاصة بهم تتعلق بالقصة.

 حساب

 تحقيق

. يواصل الطالب استكشاف العد التنازلي لألمام وللخلف .2إلى  .في الحساب ، يتعلم طالب الصف األول كتابة األرقام بشكل صحيح من 
 بالواحد والعشرات. لقد تعلمنا أيًضا كل شيء عن أيام األسبوع وكيفية ترتيب األحداث التي تحدث في يومنا هذا.

 

 

 

 

.في االستفسار ، يتعلم طالب الصف األول عن الصفات التي تجعل الصديق جيًدا. استمتع الطالب باستكشاف بعض السمات التي يتمتعون بها 

والتي تجعلهم صديقًا رائعًا. تم تشجيع الطالب على العمل في أزواج ثم في مجموعات لمناقشة صفات الصديق الجيد ثم مقارنة إجاباتهم مع 

 بقية الفصل.

 

 



  0اخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 

 حساب

.في االستفسار ، يعمل جميع الطالب على مهارات العمل الجماعي والتعاون. قام الطالب بتشكيل مجموعات ووضع الخطط وعقد اجتماعات 
جماعية من أجل تصميم مشروع االستفسار الخاص بهم لهذا الفصل الدراسي. لقد عملت كل مجموعة بشكل مثير للدهشة وجميع معلمي 

 الصف الثاني معجبون جًدا بقدرتهم على العمل.

 

 تحقيق

في  البيتعلم الطالب في الصف الثاني عن اللواحق. لقد اكتشفوا نهايات الكلمات هذه ، من خالل العثور عليها في الكتب التي قرأوها. استمر الط
م العمل على فهمهم للكتابة السردية. لقد عملنا على صنع مشاكل وحلول شيقة لشخصياتنا. تعلم الطالب كيفية عقد المؤتمرات لتحسين كتاباته

 والعمل في مجموعات لمناقشة قصصهم قبل بدء القصص النهائية.

 

 

لق د بدأنا في استكشاف الجمع في الرياضيات. بدأ الطالب في النظر في مجموعة من االستراتيجيات لحل مشاكل اإلضافة. لقد تعلمنا أيًضا 

 كيفية جمع البيانات وكيفية تمثيل بياناتنا في الرسوم البيانية بالصور واألعمدة.

 



0/3اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 في مجال محو األمية ، كان الطالب يعززون فهمهم ألسئلة "التفكير والبحث". ركز هذا على تحديد القرائن داخل النص مثل الصور والكلمات.
قبل تسجيل اإلجابات على السؤال بكلماتهم الخاصة. في الكتابة ، واصل  Tومخططات  Vennقام الطالب بتنظيم المعلومات في مخططات 

 الطالب تطوير معرفتهم بالسمات السردية بما في ذلك الهيكل واختيار الكلمات لتحسين قصصهم.
 
 

 حساب

 تحقيق

 

في االستفسار ، كان الطالب يحققون في خطوط استفسارتهم لوحدتنا "المشاعر". وشمل ذلك الوصول إلى مصادر متعددة للمعلومات 

 لتحسين معرفتهم وفهمهم للعواطف. بدأ الطالب أيًضا في التفكير في أبحاثهم وطرح األفكار حول كيفية تطبيق معارفهم الجديدة.

 

 تذكير:

 يرجى التأكد من إحضار الطالب قبعة وزجاجة مشروب إلى المدرسة كل يوم.                ·

دقيقة كل ليلة وقم بتعبئة مذكرات القراءة الخاصة بك. .1تأكد من القراءة لمدة  ·  

 

أرقام. تم عرض المشكالت على الطالب من خالل  5و  1في الحساب ، يطور الطالب معرفتهم باستراتيجيات الجمع الفعالة المكونة من 
              مجموعة متنوعة من المشكالت الصي اغية.                                                                                         

كا ن الطالب أيًضا يحققون في إخبار الوقت بالدقيقة. وشمل ذلك التدريب العملي على األنشطة حيث استخدم الطالب الساعات الصغيرة 
 لمناقشة االستراتيجيات لشرح موضع عقرب الدقائق.

 



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

ات لقد حظي طالب الصف الخامس السادس بأسبوعين رائعين مليئين بالتعلم الهادف. في القراءة ، يتعلم الطالب كيفية تحديد األسباب والتأثير
 على مستوى الجملة. يقومون حاليًا بتحديد األسباب والتأثيرات داخل نص عبر صفحات متعددة.

ب لطالفي الكتابة ، أكمل الطالب سردهم ويعملون حاليًا على تحرير كتاباتهم من أجل الترقيم والترابط. إنهم فخورون للغاية بكتاباتهم. كان ا
 يركزون على تحسين اختيارهم للكلمات وهذا واضح في مسوداتهم النهائية.

 

 حساب

 

5/6اخبار المرحلة   

في الحساب ، كان الطالب يركزون على تعلم استراتيجيات مختلفة لحل مشاكل الضرب. حتى اآلن ، يمكن للطالب استخدام استراتيجية 
الزوجي والمزدوج والمزدوج + استراتيجية أخرى. لقد تعلموا أيًضا كيفية حساب الوقت المنقضي من خالل قراءة جداول مواعيد 

 .القطار

 

 

 

 مجرد تذكير بأن الواجب المنزلي يذهب إلى المنزل يوم االثنين ويجب تسليمه يوم الجمعة.



 مركز المجتمع

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 
 .421403.40.هناك الكثير مما يحدث في المركز ، يرجى التأكد من التسجيل إذا كنت مهتًما بأي من برامج المحور باالتصال 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 االقتراحات.

 مجموعات اللعب 

 .21:5صباًحا وجلسات بعد الظهر من الساعة  .22:5صباًحا إلى  .2مجموعات اللعب يومي االثنين والثالثاء. الجلسات الصباحية من 
 مساءً  ..:1إلى الساعة 

 .نادي اإلفطار

 .صباًحا 543صباًحا حتى  523اآلن مفتوح يوميًا من الساعة 

 

 :اللغة اإلنجليزية للمحادثة

 مساًء. 21.23إلى  1.23ستقام 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. .22/22/1: كل يوم أربعاء ابتداء من ايمت

 مساء .5.5-.4.4الوقت: 

 غرفة 3/1وين: 

 

 

 

 

 

 نادي الخياطة

 صباحا ...22 -صباحا  1.23يوم االثنين صباحا من 

 :زومبا للسيدات

 صباًحا .5:.2صباًحا حتى  .1:5كل خميس من الساعة  

 

 

 

 شكرا جزيال،

 .فاطمة 

 داالس بروكس كوميونيتي هاب.

 15.12252: هاتف: 

 421403.40.الموبيل: 

 



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 .(Werribee)مدخل شارع  Community Hubصباًحا في  51.8 -صباًحا  5128يفتح كل يوم من االثنين إلى الجمعة 

 
 صباًحا 51.8 -صباًحا  5128اإلثنين 

 
 صباًحا 51.8 -صباًحا  5128الثالثاء 

 
 صباًحا 51.8 -صباًحا  5128األربعاء 

 
 صباًحا 51.8 -صباًحا  5128الخميس 

 
 صباًحا 51.8 -صباًحا  5128الجمعة 

 

 

 أعزائي أولياء األمور ومقدمي الرعاية ومجتمع داالس ،
 

أتمنى أن تكون أنت وعائلتك بخير. نرحب بكم جميعًا لالنضمام إلى نادي الحرف اليدوية هذا الفصل. يرجى القدوم وتعلم مهارة 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 اثنين من الساعة  -الزمان: الفصل األول 

 
 Dallas Community Hubالمكان: 

 دوالر لكل جلسة. 0يتم تقدير التبرع بمبلغ 
 نتطلع إلى رؤيتكم.

Tulin Ulusoy - Craft Club -  :2252 5025هاتف 

 



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

 

 

 

 اعالن



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

 

 

 

 



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

 

 

 

 



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

 

 

 

 


