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0301 4العدد  1الفصل  الرؤية: "أن يكون طالبنا يعرفون القراءة والكتابة واإلبداع واألمان والسعادة"  

PRINCIPAL TEAM 

NEWS 

 

 أسبوع االنسجام

ة فمي ذم ا اركمفي األسبوع الماضي ، شارك جميع الطالب في االحتفال بأسبوع الوئام. حقق موكبنا نجاًحا كبيًرا ورحب به الجميع. شكرا للجميع على المممشم

 الحدث الثقافي.

 

التعلم ، واللحاق بالركب ، وأولوية اإلرشاد -المدرسون   

لدعم الطالب لتعويض ما فاتهم بسبب  0400من المتخصصين في التدريس للعمل كمدرسين في عام  0044تشرك المدارس الفيكتورية ما يقرب من 

ذ ا جزء من أكبر مبادرة في تاريخ الوالية لتزويد الطالب بالدعم اإلضافي المستهدف. حاليًا ، بدأ مدرسونا  .(COVID-09)جائحة فيروس كورونا 

 في القراءة والرياضيات. سيتلقى الطالب ثالث مجموعات تركيز إضافية في كل موضوع على مدار األسبوع. 6-0وسيستهدفون الطالب من 

 أولوية أطفال سعداء ونشطين وصحيين

للعمل جنبًا إلى جنب مع فريق الرفاذية  (NSCF)نحن فخورون بأن نعلن أننا قمنا بتوظيف إيمان من خالل استخدام الصندوق الوطني لرعاية المدارس 
 الحاليين كل أربعاء وخميس.

يدعم القساوسة الرفاذية العاطفية للطالب من خالل توفير خدمات 
واستراتيجيات الرعاية الرعوية التي تدعم الرفاذية العاطفية للمجتمع 

المدرسي األوسع. إنهم يعملون عن كثب مع الرفاذية والموظفين 
الصحيين المتحالفين في المدارس لدعم الطالب ونتائجهم التعليمية 

والموظفين واألسر والمجتمع المع انتقالنا إلى الخريف ، نعلم أنه أيًضا 
بداية موسم البرد واإلنفلونزا. نشهد بالفعل زيادة في سيالن األنف 

والسعال لدى الطالب. انتشرت ذ ه األعراض بسرعة في مجتمعات 
المدارس. نطلب منك أن تكون يقًظا في مراقبة طفلك بحثًا عن أي من 

ذ ه األعراض قبل إرساله إلى المدرسة لتجنب انتشار نزالت البرد 
واإلنفلونزا. ذ ا مهم بشكل خاص ألولئك ال ين لديهم أطفال يعانون من 
أعراض مستمرة بسبب حاالت كامنة مثل حمى القش أو الربو.مدرسي 

 األوسع.مرض فيروس كورونا

نتمنى لكم جميعا عطلة آمنة وسعيدة. نتطلع إلى رؤيتكم جميعًا خالل 
 الفصل الدراسي القادم. 

 مع السالمه

 

 

 فريق  الرئيسي

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

 

 

 

  بطولة الشطرنج -آ ار  02الخميس 

  المنطقة الرياضية عبر الضاحية -مارس  06الجمعة 

  اجتماع المدرسة الكامل -مارس  06الجمعة 

  يوم التصوير المدرسي -آ ار  04الثالثاء 

  آخر يوم من الفصل األول عرض الحالة -أبريل  0الخميس 

 احتفال 

  0اليوم األول للفصل  -نيسان  09االثنين 

  حديقة حيوان ملبورن -الحيوانات التكيفات والميزات  2/6السنة  -أبريل  02األربعاء 



 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  أخبار روضة االطفال "الكندركارتن"

 يا لها من فترة أولية رائعة كان لدينا لطف!

ي هذا المصطلح. 
 
 لقد كان من دواعي رسوري المطلق التعرف عليك وعىل أطفالك ف

ا والشعور 
ً
ي هذا المصطلح هو بناء العالقات مع األطفال ومساعدتهم عىل االستقرار بشكل أكير لطف

 
نا ف كان تركي  

ي هذا ، بصفتك عائلة ، فأنت جزء ال يقدر بثمن من تعليم طفلك. 
 
حيب. نشكرك عىل دعمك ف  بالير

 نأمل مع استمرار العام أن تستمر الشراكة معك في النمو والتعزيز.

 يعود تاريخها إىل تذكر: 

سنوات( 0آخر يوم لطفل المجموعة األرجواني ) - 04.40.00الثالثاء   

آخر يوم لـ  - 03.30.13األربعاء  Red Group Kinder 

آخر يوم لـ  - 40.40.00الخميس   

Green Group  وUpfield Kinder 

يوم االثنين نتمنى لكم جميعًا عطلة آمنة وسعيدة وألولئك ال ين  0يستأنف الفصل 

.09.40.00ان كريمضيحتفلون براماندان خالل فترة الراحة ، رم  

أطيب تمنياتنا ،   

 

 فرق داالس وأوبفيد



 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 تالميذ األسبوع

 األسبوع 1 األسبوع7 

 زذرون ماريون :Aمؤسسة 

 نوح عشرين :Bمؤسسة 

 سمية سارة :Cمؤسسة 

 زينب آدم 0A  الصف 

 أب أمير 0B  الصف 

 أبو بكر أمير 0C  الصف 

 ذادئ ماريا 0A  الصف 

 المدينة المنورة زذرة 0B  الصف 

 آدم عسى 0C  الصف 

 توبياس فاطمه 0D  الصف 

 دووني سارة 0A  الصف 

 ساره صوفيا 0B  الصف 

 ماريا عمر 0A  الصف 

 آدم ميمونة 0B  الصف 

 دينيز إيمان 0C  الصف 

 مجتبى أسهل 2/6A  الصف 

 زين زينب 2/6B  الصف 

 تريشا والي 2/6C  الصف 

 امين شيماء 2/6D  الصف 

 جاد أسيا 2/6E  الصف 



 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 تالميذ األسبوع

 األسبوع 1 األسبو7 طالب تخصص األسبوع:

   فن

 جونيور األنصار مؤسسة :

 ج يه إليف 0  الصف 

 مصطفى آية 0  الصف 

 أحمد صديق 0  الصف 

 كرما عمران 0  الصف 

 مالك أمين 2/6  الصف 

   تمرين

 باتريك عيسى مؤسسة 

 عمر فاطمة 0  الصف 

 غيث أفضل التحايا 0  الصف 

 فانسى ساشا 0  الصف 

 حيدر طاذر 0  الصف 

 عبدالفضيل باتوذان 2/6  الصف 

STEM   

  فاريا مؤسسة 

  نور  0 الصف 

  حفصة 0  الصف 

  أحمد 0  الصف 

  محمود 0  الصف 

  أرضا 2/6  الصف 



 أخبار المرحلة التمهيدية

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق

تعلم األطفال أسماء وأصوات ذ ه األحرف باإلضافة إلى  .nو  iو  pيقوم الطالب بتطوير معرفتهم الصوتية بالحروف  

 .Nnو  Iiو  Ppتعلم التعرف على الفرق بين األحرف الكبيرة والصغيرة 

 ،أثناء الكتابة ، كان الطالب يتعلمون تغيير النص في القافية 

كان الطالب يستكشفون ما يعجبهم من خالل رسم ألوانهم المفضلة وحيواناتهم األليفة وذواياتهم. يوضح ذ ا ما يجعل كل طالب 

 . متماثاًل ومختلفًا عن اآلخر

يتعلم الطالب اللغة المحلية مثل ؛ خلف وأمام وبجانب. بنى األطفال فهًما رياضيًا له ه المفردات من خالل التالعب 

بمواد مختلفة مثل العدادات والموارد الطبيعية الموجودة في ساحة المدرسة. واصل الطالب العمل باستخدام األرقام من 

 ومطابقة األرقام بالقيم. 04إلى  4



 1أخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

في مجال محو األمية ، كان طالب الصف األول يستكشفون مجموعة من النصوص التي تتعلق بوحدة البحث الخاصة بنا 
"أنا أنتمي ألننا ننتمي". لقد كنا نستكشف األحداث التي وقعت في بداية القصة ومنتصفها ونهايتها. يقوم طالب الصف 
ببناء وعيهم الصوتي من خالل أصوات الحروف المتحركة القصيرة. يواصل الطالب االبتكار في ذ ه النصوص من 

 خالل إنشاء جمل خاصة بهم تتعلق بالقصة.

 حساب

 تحقيق

 

في الحساب ، يتعلم طالب الصف األول كل شيء عن القيمة المكانية بأرقام مكونة من رقمين بعدد اآلحاد والعشرات. لقد 
 تعلمنا أيًضا عن الوقت. يستخدم الطالب ساعاتهم الصغيرة إلنشاء ساعات مختلفة وتسجيل أوقات نصف ماضية.

في االستفسار ، يتعلم طالب الصف األول عن الصفات التي تجعل الفصل الدراسي جيًدا. استمتع الطالب باستكشاف بعض قيم 
المدرسة مثل الثقة واالحترام والمثابرة والفخر وأذميتها في الحصول على فصل دراسي ناجح. تم تشجيع الطالب على العمل في 

 أزواج ثم في مجموعات لتقديم ما تعنيه كل قيمة بالنسبة لهم.

 



  0اخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 

 حساب
.واصل الطالب في الرياضيات بناء فهمهم لإلضافة. لقد تعلموا كيفية استخدام االعتماد على اإلستراتيجية والتقسيم. لقد 
استخدمنا خطوط األرقام لمساعدتنا في حل مشاكلنا. بدأ الطالب في التعرف على األشكال ثنائية األبعاد واألشياء ثالثية 

 األبعاد. لقد اكتشفنا كيفية صنع األشكال وخصائصها.

، كنا نبحث في المشاركة وكيف يمكننا العمل معًا للتعلم بشكل تعاوني. استمع الطالب إلى قصة  Inquiryو  SELفي 
سمكة قوس قزح وناقشوا كيف شاركها مع األسماك األخرى. أعطينا الطالب بعد  لك أسماكهم لتزيينها ، لكنهم تمكنوا فقط 
من تزيين أسماكهم بالعناصر التي شاركها الطالب اآلخرون معهم. استمتع الطالب بزراعة الب ور. ناقشنا الطرق التي 

 سننمو بها ، بينما تنمو نباتاتنا بحيث ننمو.

 تحقيق

في الصف الثاني ، عملنا على تطوير فهمنا لقواعد التهجئة واألصوات. يشارك الطالب كل أسبوع في مجموعة من 
األنشطة التي تستهدف احتياجاتهم لمساعدتهم في تعلم تهجئة كلمات جديدة. تتضمن بعض األنشطة كتابة قوس قزح 

والكلمات الطباشيرية ورسم الكلمات وبناء الكلمات. في الكتابة ، يتعلم الطالب كيفية إضافة المزيد من التعقيد والتفاصيل 
 إلى مشاكلهم عند كتابة القصص. لقد اكتشفنا جبل السرد وكيفية بناء الحل من خالل سلسلة من األحداث.



 0/4اخبار المرحلة/

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

في محو األمية ذ ا األسبوع ، كان الطالب يستكشفون كيفية تحديد الفكرة الرئيسية والتفاصيل الداعمة في النص. لقد 
تعلموا أيًضا تطوير أفكار لنص مقنع. استمتع الطالب بمناقشات الفصل والتعبير عن آرائهم الشخصية حول مواضيع 

 مختلفة. لقد بدأوا في تقديم األسباب والتفاصيل الداعمة آلرائهم.
 
 

 حساب

  تحقيق

في التحقيق ، أنهى الطالب عملية التحقيق الخاصة بهم. إنهم اآلن في مرحلة اإلنشاء ، حيث كانوا يعملون بشكل 
تعاوني مع األطفال داخل حجرة الدراسة أو مجموعة من أجل تبادل األفكار حول اإلجراء ال ي سيتخ ذون بناًء على 

 النتائج التي توصلوا إليها.

 

 

في الحساب ، يتعلم الطالب عن استراتيجيات الجمع المختلفة. لقد استخدموا استراتيجيات مثل خطوط األعداد والتقسيم 
واستراتيجية التجسير لحل المشكالت المصوغة. يتعلم الطالب أيًضا كيفية جمع البيانات. لقد قاموا بإنشاء أسئلة 

 االستطالع التي سيستخدمونها لجمع البيانات حول موضوع االستفسار الخاص بهم.
 
 



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

في مجال محو األمية ، يتعلم الطالب كيفية تلخيص النصوص التي قرأوذا وتحديد األجهزة المقنعة في اإلعالنات. ساعد 
تلخيص النصوص الخيالية والواقعية الطالب في العثور على العبارات الرئيسية في النص ومساعدتهم على االحتفاظ 

بالمعلومات األكثر أذمية. ساعد التحقيق في اإلعالنات الطالب على تحديد استراتيجيات مقنعة واستخدامها في كتاباتهم 
 الخاصة لمساعدتهم على إقناع القارئ عند الكتابة.

 حساب

6/5اخبار المرحلة   

في الحساب ، يتعلم الطالب كيفية المضاعفة باستخدام استراتيجيات مختلفة لحل المشكالت الصياغة والعثور على منطقة 
األشكال المختلفة. استمتع الطالب بالتعلم عن المصفوفات والضرب الرأسي وطرق الشبكة والشبكة لمساعدتهم في حل 
مسائل العدد األكبر. يستخدم الطالب ذ ه االستراتيجيات لمساعدتهم على إيجاد محيط المستطيالت والمثلثات واألشكال 

 غير القياسية.

الجميع مدعوون إلحضار زجاجة وأن  0أن أ كر جميع الطالب بأنه يجب ارتداء القبعات في الفصل الدراسي  

 ماء إلى المدرسة. المقصف مفتوح وذناك مجموعة متنوعة من الوجبات الل ي ة والصحية التي يمكن طلبها.

 شكرا لك،

 فريق 2/6

كان يوم االحتفال بالفصل الدراسي األول نجاًحا كبيًرا! أحب الطالب التجربة كثيًرا لدرجة أنهم بدأوا بالفعل في التحضير 
لبرنامج رياضي مشترك بين المدارس في السنوات القادمة وال ي سيشمل فرق كرة القدم والرجبي التي تعمل باللمس 

وكرة الشبكة وكرة اليد. يعرف الطالب أن أفضل طريقة ليتم اختيارذا في الفرق الرياضية المشتركة بين المدارس ذي 
 ب ل قصارى جهدك وعرض قيم المدرسة.



 مركز المجتمع

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 
 

 .نادي اإلفطار

 .صباًحا 202صباًحا حتى  202اآلن مفتوح يوميًا من الساعة 

 

 مكتبة األلعاب.

 لدينا نظام جديد ال تالمسي. سيتم االتصال بجميع األشخاص الحاليين وسيكون بإمكانهم استعارة األلعاب. نرحب باألشخاص الجدد.

 للصف السادس MCFCبرنامج 

 

 

 

 

 

 مجانًا: برنامج الواجب المنزلي وكرة القدم / الرياضة.

 الى نهاية الفصل الدراسي. 11/11/03: كل يوم أربعاء ابتداء من ايمت

 مساء 0.03-4.43الوقت: 

 غرفة 6/5وين: 

 شكرا جزيال،

 يرجى البقاء بصحة جيدة وآمنة ،

 .فاطمة 

 داالس بروكس كوميونيتي ذاب.

 90490020: ذاتف: 
 4009002400الموبيل: 

 

 

 

 


