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Saygı      Gurur    Güven    Azim  

Araştırmalar, 12 yaşın altındaki çocukların trafikte güvende olmak için, gereken beceri ve deneyimi geliştir-
mediğiklerini göstermektedir. 

 

PERSONELİMİZİN MÜKEMMELLİĞİ 
Personelimize bu yıl yaptıkları olağanüstü başlangıç için teşekkür ederim. Sınıflarımızı sık sık ziyaret 
ederken, öğretim ve öğrenmeye tutarlı bir yaklaşım ve öğrencilerle güçlü ilişkiler kurulduğunu görüyorum.  
Personelimize yapılan yatırım, başarılarımızın sürekli iyileştirilmesi için kilit bir unsurdur. 

BAYRAK TÖRENİ 

Bayrak töreni her Cuma ö.s saat 3:05'te yapılır. Sosyal mesafemizi korumaya ve hava durumuna göre töreni 

dışarıda yapmaya edeceğiz.  Okul liderlerimiz (okul kaptanları) toplantılara liderliklerini gösterme fırsatına 

sahip olacaklar.  Görüşmek üzere. 

 

Çocuklar aşağıdaki becerilerde zorluk çekiyor: 

· Hız mesafesini değerlendirmek 

· Görme mesafesindeki nesneleri görme 

· Trafiğin yönünü belirleme 

 

 

Çocuklar ayrıca aşağıdaki konularda risk altındadırlar 

çünkü: 

 

·Boyutları onları görmeyi zorlaştırır 

· Meraklı ve dürtüseldirler, bu yüzden farkında olmadan 

tehlikelerle karşılaşabilirler.  

· Başlarını çevirmedikçe yan görüşlerinde olan nesneleri 

fark etmezler. 

· İşitme duyusu gelişmiş olmadığı için seslerin yönünü 

belirlemekte güçlük çekerler. 

·Lütfen kurallara göre hareket ediniz ve arabanızı doğru 

bir şekilde park ediniz ve çocuğunuzla yol güvenliği 

hakkında konuşunuz. 

Trafik güvenlik 

kurallarına uyalım 

http://www.dallasps.vic.edu.au
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OKULDA DEVAMLILIK 

Okula gitmek neden önemlidir 

Her gün okula gitmek, çocuğunuzun eğitiminin en önemli parçasıdır.  Öğrenciler her gün okulda yeni şeyler 

öğrenirler.  Okula gitmek ve devamlılık çocuğunuzun gelişmesine şu yönlerde yardımcı olacaktır: 

- öğrenimlerine yardımcı olacak önemli beceriler ve bilgiler 

- iyi iletişim, dayanıklılık ve takım çalışması gibi sosyal ve duygusal beceriler. 

 

 

 

Her gün okula giden ve liseyi bitiren çocuklar: 

  -  daha sağlıklı olurlar 

  - daha iyi iş fırsatları bulurlar 

  - yaşamları boyunca yükselen gelirleri olur. 

 

Okula devemsızlık için güvenli bir gün sayısı yoktur.  Öğrencinin okula gelemediği her gün onları geride bırakır. 

Bu, her öğrencinin, her ailenin ve her personelin sorumluluğundadır. 

 

 

  

 

 

 

Okul başarısı, okula devamlılıkla başlar 
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OFİS HABERLERİ 

 15 Mart, Pazartesi’nden—19 Mart, Cuma’ya—Harmony (Uyum) Haftası 

 16 Mart, Salı—Kültürel Kıyafet Günü 

 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 

Bu dönemdeki en büyük odak noktamız, çocuklar ve ailelerle ilişkiler kurmanın yanı sıra onları birbirleriyle arka-

daşlıklar kurmaları için desteklemektir.  Bu, anaokul yılı boyunca devam eden bir odak noktasıdır, ancak döne-

min ilk birkaç haftasında, çocukların ve ailelerin kendilerini güvende ve mutlu oldukları bir yer olmasını 

yaratmada çok önemlidir. 

 

Hepinizi anaokullarımıza tekrar görebilmek harikaydı! 

Umarım bu kalıcıdır, çünkü evelerinizden çıkıp,  sınıflara gelip-giderken kendinizi iyi hissetmeniz, anaokulunun 

başarısı için çok önemlidir.  

 

Maske takmak artık zorunlu değildir, ancak çocuklarınızı anaokuluna bırakıp ararken  1,5 metre olan sosyal 

mesafeyi korumanızı rica ediyoruz. 

 

Velilerin, katıldıkları her gün için çocuklarının giriş ve çıkışlarını imzalaması gerekiyor. Bu,  Xap bilgisayar oturu-

muna geçene kadar kağıt üzerinde yapılacaktır.  Şu anda, iPad aracılığıyla giriş ve çıkışları dijital olarak aktara-

biliriz.  Önümüzdeki hafta yeni bilgi alamadıysanız, lütfen anaokulu öğretmeniyle konuşunuz. 

 

 

 

En iyi dileklerimizle,  

 

Dallas and Upfield Anaokulları  
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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 

 5.  HAFTA 6. HAFTA 

ANASINIF A: Omar Khadijah 

ANASINIF B: Charlotte Ensar 

ANASINIF C: Ali Rawan 

1A: Maryem Abdul 

1B: Musa Myah 

1C: Abubakar Roohreet 

2A: Wafaa Yusuf 

2B: Hafsa Deyyan 

2C: Zaynab Elizan 

2D: Zayn Aleyna 

3A Bakr Hafsa 

3B: Ahmed  Yusuf  

4A: Walid Nour 

4B: Mahmoud Tuana 

4C: Sandy Haidar 

5/6 A: Ben Layla 

5/6 B: Rehan Zainab 

5/6 C: Fatoum Maryam 

5/6 D: Mahmouud Moustafa 

5/6 E: Ahmed Aqsa  
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HAFTANIN ÖĞRENCİSİ 

 5. HAFTA 6. HAFTA 

 

RESİM DERSİ   

ANA SINIF:  Hanna Hamza 

1. SINIF:  Sara Rital 

2. SINIF:  Abdullah Jafar 

3. SINIF:  Yasrib Doony 

4. SINIF:  Maya Omar 

5 VE 6. SINIFLAR: Ela Ali 

   

   

BİLİM   

ANA SINIF:  Riham Luke ve Omar 

1. SINIF:  Rana Derin 

2. SINIF:  Muhammad Hafsa 

3. SINIF:  Aleron Idris 

4. SINIF:  Walid Asli 

5 VE 6. SINIFLAR: Shaymaa Ahmad 



SCHOLASTIC KİTAP KULÜBÜ 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

                        Scholastic Kitap Kulübü 

Bu dönem için Kitap Kulübü 9 - 19 Mart arasında yapılacaktır.  Öğrenciler bu tarihlerde satın almak istedikleri kitapları seçmek için 

bir katalog alacaklar.  Tüm siparişler çevrimiçi olarak yapılmalıdır.  Kağıt sipariş formlarını veya ödeme makbuzlarını okula iade 

etmeye gerek yoktur.  Sipariş edilen tüm kitaplar okula gönderilip, çocuğunuzun sınıfına teslim edilecektir.  Bu tarihler arasında 

sipariş vermek için aşağıda listelenen talimatları veya katalogdaki talimatları takip ediniz.  

 

 

LOOP KİTAP KULÜBÜ  

 

LOOP, Scholastic Kitap Kulübünün 

çevirimiçi Sipariş ve Ödeme 

paltformudur. 

Sipariş vermek için 

 

 

scholastic.com.au/LOOP    veb sitesine 

giriniz veya App Store VEYA Google 

play’den uygulamayı indiriniz ve 

aşağıdaki talimatları takip ediniz. 

 

1. Kitap Kulübü kataloğunu alınız ve 

GİRİŞ yapınız veya hesabınızı KAYDEDİNİZ 

2. Çocuğunuzun ilk andını ve soyadının 

ilk harfini (böylece okulumuz kitapın 

kime ait olduğunu daha kolay 

bulacaktır).   Sonra OKUL’u ve 

ÇOCUĞUNUZUN SINIFINI seçiniz. 

3. SİPARİŞ’i tıklayınız ve sipariş 

edeceğiniz kitabın, Kitap Kulübü 

kataloğundan bulduğunuz  sipariş 

numarasını yazınız. 



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

 
 

Okulumuz bir ResourceSmart (Kaynakları verimli bir şekilde kullanan) Okuludur 

 

Her yıl okulumuz, ResourceSmart Okulları adlı, Victoria Hükümeti girişimi aracılığıyla çevresel olarak daha 

sürdürülebilir hale gelmek için harekete geçmektedir. 

ResourceSmart Okulları, okulumuzun yaptığı her şeye sürdürülebilirliği katmasına yardımcı olan bir pro-

gramdır.  Kaynak kullanımımızı (elektrik, atık su gibi) azaltmanın yanı sıra yerli bitki ve hayvanları desteklemeyi 

hedefliyoruz.  Bu aynı zamanda paradan tasarruf etmemize de yardımcı olacaktır.  Ayrıca öğrencileri, aileleri 

ve okulumuzun diğer üyelerini ve bölgemizdeki halkı da dahil etmek istiyoruz. 

Biyoçeşitlilik Modüllerinin eylem planı üzerinde CERES Topluluğu Çevre Parkı'ndan Kelsey Smith ile birlikte 

çalışıyoruz. 

Bu yıl, sürdürülebilirlik başarılarımızı geliştirmeye ve ResourceSmart Online adlı ücretsiz bir veb sitesi kulla-

narak kaynak kullanımımızı takip etmeye devam etmeyi hedefliyoruz.  Ayrıca müfredatımıza sürdürülebilirliği 

katarak öğrencilerimizi okulumuzdaki meyve ve sebze bahçemizin bakımına dahil etmek için çalışıyoruz.  

Başarılarımızı sizinle paylaşmak ve bahçemizin büyümesini görmek için sabırsızlanıyoruz.  Okulumuzun 

çevreye olan zararını azaltmak ve Dünya'nın herkes için daha iyi bir yer olmasına yardımcı olmaktan heyecan 

duyuyoruz. 

ResourceSmart Okulları hakkında daha fazla bilgiyi https://www.sustainability.vic.gov.au/schools  veb sitesinde bulabilirsi-

niz. 

 

https://www.sustainability.vic.gov.au/schools


ANA SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

Okuryazarlık dersinde öğrenciler harflerin sesleri hakkındaki bilgilerini geliştiriyorlar.  Odak noktamız s, a ve t harfleri üzerindeydi.  

Çocuklar bu harflerin isimlerini ve seslerini öğrendi.  Araştırma konumuz, "Hakkımdaki Her Şey" dir. Bu konunun bir bölümü olarak 

öğrenciler, onları özel yapan ve kendilerine özgü ve diğerlerinden farklı olan özellikleri belirleyen yazılar yazmışlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Öğrenciler 0 - 10 arasındaki sayıları tanımaya ve rakamları değerleriyle eşleştirmeye devam ettiler.  Çocuklar bu kavramları 

çevredeki öğeleri sayıyorlar, sayı oyunları oynayıp, sayı şarkılarını ve tekerlemeleri söylüyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde öğrenciler sevdikleri renkleri, evcil hayvanlarını ve hobilerini grafiklendirerek beğendikleri şeyleri keşfediyorlar.  

Bu, her öğrenciyi aynı ve birbirinden farklı kılan şeylerin neler olduğunu göstermektedir. 



BİRİNCİ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

Okuryazarlık dersinde, birinci sınıf öğrencileri "Ben aitim, biz aitiz" araştırma konumuzla ilgili bir dizi metni 
araştırıyorlar.  Hikayenin başında, ortasında ve sonunda meydana gelen olayları inceliyorlar.  Sınıf öğrencileri, 
harfleri ve sesleri tanımlayarak fonemik farkındalıklarını oluşturuyorlar.  Öğrenciler hikâye ile ilgili kendi cüm-
lelerini oluşturarak bu metinler üzerinde değişiklik yapmaya devam ediyorlar. 
 
 
 

 
 
 
 
Matematikte, birinci sınıf öğrencileri 0'dan 10'a kadar olan sayıları doğru olarak yazmayı öğreniyorlar.  Öğren-
ciler, birer ve onar olarak,  ayrıca ileri ve geri saymayı keşfetmeye devam ediyor.  Ayrıca haftanın günlerini ve 
günümüzde meydana gelen olayları nasıl sıralayacağımızı da öğreniyoruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Araştırma dersinde, birinci sınıf öğrencileri iyi bir arkadaşlığı kuran nitelikleri öğreniyorlar.  Öğrenciler, kendile-

rini harika bir arkadaş yapan bazı özellikleri keşfetmekten keyif aldılar.  Öğrenciler, iyi bir arkadaşın niteliklerini 

tartışmak ve ardından cevaplarını, sınıfın geri kalan öğrencileriyle karşılaştırmak için önce ikili ve daha sonra 

gruplar halinde çalışmaya teşvik edildi. 



İKİNCİ SINIFLAR 
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MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 

OKURYAZARLIK 

İkinci sınıftaki öğrenciler kelimelerin sonundaki ekleri öğreniyorlar.  Okudukları kitaplarda bu ekleri buluyorlar.  Öğren-
ciler hikayelerin yazılışı  üzerinde çalışmalara devam ettiler.  Karakterlerimiz için ilginç problemler ve çözümler üret-
mek için çalıştık.  Öğrenciler, yazılarını geliştirmek için toplantı yapmayı ve hikayelerini tamamlamadan önce, hikaye-
lerini tartışmak için gruplar halinde çalışmayı öğrendiler. 

 

 

 

 

 

Matematikte toplamayı keşfetmeye başladık.  Öğrenciler, toplama problemlerini çözmek için bir dizi yöntemi 
kullanmaya  başladılar.  Ayrıca veri toplamayı ve verilerimizi resim ve çubuk grafiklerde nasıl temsil edeceğimizi öğreni-
yoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde , İkinci sınıflar, ekip çalışması ve işbirliği becerileri üzerinde çalışıyorlar.  Öğrenciler bu dönem için 
araştırma projelerini tasarlamak için gruplar oluşturmuş, planlar yapmış ve grup toplantıları düzenlemiştir.  Gruplar 
harika bir şekilde çalıştılar ve ikinci sınıf öğretmenlerinin tümü, öğrencilerin ortak bir plan oluşturmak için birlikte 
çalışma becerilerinden çok etkilendi.  Herkesi tebrik ederiz! 

 

 



ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

MATEMATİK 

Okuryazarlıkta, öğrenciler "düşün ve araştır" sorularına ilişkin anlayışlarını pekiştiriyorlar.  Bu, resimler ve 

kelimelere bakarak, metin içindeki ipuçlarını belirlemeye odaklanıyorlar.  Öğrenciler, sorularına verilen 

cevapları kendi kelimeleri ile yazmadan önce bilgileri Venn şeması ve T-çizelgeleri şeklinde organize ettiler.  

Yazılarını yazarken, öğrenciler hikayelerini geliştirmek için yapı ve kelime seçimi dahil olmak üzere hikayelerin 

özellikleri hakkındaki bilgilerini geliştirmeye devam ettiler. 

 

 

 

 

 

Matematik dersinde, öğrenciler 2 ve 3 basamaklı sayıların toplanması konusunda farklı yöntemler kullanarak 

bilgilerini geliştiriyorlar.  Öğrencilere çeşitli kelimeli problemler sunulmuştur. 

Öğrenciler ayrıca zamanı dakika olarak araştırıyor.  Bu, öğrencilerin dakika ibresinin konumunu açıklamak için 

küçük saatleri kullandıkları uygulamalı etkinlikleri içeriyordu. 

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde, öğrenciler 'duygu kargaşası' konusu için kendi araştırma sorularınız araştırıyorlar. Bu, 

bilgilerini ve duyguları anlamalarını geliştirmek için, birden fazla bilgi kaynağına erişmeyi içeriyordu.  Öğrenciler 

ayrıca araştırmaları üzerinde düşünmeye ve yeni bilgilerini nasıl uygulayacaklarına dair beyin fırtınası yapmaya 

başladılar. 

 

 

 

 

Hatırlatmalar: 

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

· Her gece 20 dakika okuduğunuzdan ve okuma günlüğünüzü doldurduğunuzdan emin olun. 

· Ev ödevi Cuma günü iade edilmelidir. 



BEŞ VE ALTINCI SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

 
Beş ve altıncı sınıf öğrencileri yararlı  öğrenimle dolu harika bir iki hafta geçirdiler.  Okumada öğrenciler, 
cümlelere bakarak, nedenleri ve etkileri nasıl belirleyeceklerini öğreniyorlar.  Şu anda birçok sayfa içerek 
bir metin içindeki nedenleri ve etkileri tanımlıyorlar. 
 
Öğrenciler hikayelerini tamamladılar ve şu anda yazdıkları yazıların noktalama ve uyumlu olması için 
düzenlemeye çalışıyorlar.  Yazdıklarıyla son derece gurur duyuyorlar ve çabalarının karşılığını görüyorlar.  
Öğrenciler kelime seçimlerini geliştirmeye odaklanmışlardır ve bu son taslaklarında açıkça görülmekte-
dir. 
 
 
 
 
 
 
 
Matematikte, öğrenciler çarpma problemlerini çözmek için farklı stratejileri öğrenmeye 
odaklanmışlardır. Şimdiye kadar, öğrenciler çiftçift, çift ve çift ve çift artı bir stratejisini daha kullanabild-
iler.  Ayrıca tren zaman çizelgesini okuyarak, kalan süreyi nasıl hesaplayacaklarını da öğreniyorlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ödevlerin evlerinize Pazartesi günü gönderildiğini ve Cuma günü teslim edilmesi gerektiğini hatırlatmak 
isteriz. 



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 dansı programı:  Her Perşembe sabahı 9.30-10.30 arası 

 

Daha fazla bilgi için, lütfen Toplum Binası Koordinatörü Fatima Ghazzaoui ile konuşunuz. 
Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 
 

 

 

 



TOPLUM BİNASI 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

 

 

 

 
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 



REKLAM 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

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. 

**********************************************************************************************************



REKLAM 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

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.) 
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