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Görüş Bakışımız: “Öğrencilerimizin okuryazarlıkta ve matematikte başarılı,  

yaratıcı, güvenli ve mutlu olmasıdır.” 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

Uyum Haftası 

Geçtiğimiz hafta, tüm öğrencilerimiz Uyum Haftasını kutladı.  Geçit törenimiz başarıyla geçti ve herkes tarafından mem-

nuniyetle karşılandı.  Bu kültürel etkinliğe katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. 

 

Yeni Öğretmenler—Öğrenim, derslere yetişme ve dersleri genişletme önceliği (Ek Ders takviyesi) 

Viktorya okulları, 2021 yılında öğrencilerin koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, geri kalmış olabilecekleri öğrenimi 

yetişmelerini desteklemek için, öğretmen olarak çalışmak üzere yaklaşık 4100 öğretim uzmanını görevlendiriyor. Bu, 

öğrencilere ek destek sağlamak için eyalet tarihindeki en büyük girişimin bir parçasıdır.  Şu anda, eğitmenlerimiz göreve 

başladı ve okuma ve matematik derslerinde 1. Sınıflardan—6. Sınıfta bulunan öğrencilere yardımcı olacaklar.  Öğrencil-

er, hafta boyunca her ders için üç ek ders alacaklar. 

 

Önceliğimiz mutlu, aktif ve sağlıklı çocuklar 

Her Çarşamba ve Perşembe günleri, mevcut refah personeli ile 

birlikte çalışmak için Ulusal Okul Din Görevlileri Fonu'nu (NSCF) 

kullanarak bir İman istihdam ettiğimizi duyurmaktan gurur duyuyoruz. 

Din görevlileri, daha geniş bir okul topluluğunun duygusal refahını 

destekleyen hizmet ve stratejiler sağlayarak öğrencilerin duygusal 

refahını destekler.  Öğrencileri ve onların eğitimsel başarı sonuçlarını, 

personeli, aileleri ve daha geniş bir okul topluluğunu desteklemek için 

okullardaki refah ve sağlık personeli ile yakın çalışırlar. 

 

KOVİD 19 

Sonbahara girerken, bunun aynı zamanda soğuk algınlığı ve grip 

mevsiminin de başlangıcı olduğunu biliyoruz.  Şimdiden öğrencilerde 

burun akıntısı ve öksürükte bir artış görüyoruz.  Bu belirtiler, okul top-

luluklarında hızla yayılır.  Soğuk algınlığı ve gribin yayılmasını 

önlemek için okula göndermeden önce çocuğunuzu bu belirtilerden 

herhangi biri için takip ederek dikkatli olmanızı rica ediyoruz.  Eğitim 

Bakanlığı’ndan gönderilen bilgiler bültenimizde yer almaktadır.  Bu, 

özellikle saman nezlesi veya astım gibi rahatsızlıklar nedeniyle kalıcı 

belirtileri olan çocuklar için önemlidir. 

 

Hepinize güvenli ve mutlu bir tatil diliyoruz.  Gelecek dönem hepinizi aramızda görmeyi dört gözle bekliyoruz. 

Kendinize iyi bakınız 

 25 Mart, Perşembe - Satranç Karşılaşmaları 

 26 Mart, Cuma - Bölgesel Kır Koşuları  

 26 Mart, Cuma - Bayrak Töreni 

 30 Mart, Salı - Okul fotoğraflarının çekim günü  

 1 Nisan, Perşembe  - 1. Dönemin son günü—

kutlama yapılacaktır 

 19 Nisan, Pazartesi - 2. Dönemin İlk Günü  

 28 Nisan, Çarşamba - 5 ve 6. Sınıflar için—

Melburun Hayvanat Bahçesi —Hayvanların 

adaptasyonu ve özellikleri  

 30 Nisan, Cuma - Grade 5 ve 6. Sınıfların okul-

lar arası kış spor karşılaşmaları 

http://www.dallasps.vic.edu.au
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OFİS HABERLERİ 

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.  

OKUL FOTOĞRAFLARI 

Okul Fotoğrafı Çekim Günü  hakkında bilgiler kısa süre önce öğrencilerle birlikte eve gönderildi.  Öğrenciler o 
günde okul üniforması giymeleri gerekmektedir.  Aynı gün kardeşlerin fotoğrafının çekilmesini istiyorsanız, 
bunların 30 Mart, Salı günü sabah saat 08:00'den önce çevrimiçi olarak sipariş edilmesi gerekir.   Siparişin 
çevrimiçi olduğunu ve nakit siparişlerin kabul edilmeyeceğini lütfen unutmayınız. 

ÇEVRİMİÇİ SİPARİŞ İÇİN VEB ADRESİ                WWW.SCHOOLPIX.COM.AU 
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ANAOKULU HABERLERİ 

1. Dönem Anaokulunda harika geçti!  

Bu dönem sizleri ve çocuklarınızı tanımaktan mutluluk duyduk.   

Bu dönemdeki odak noktamız, çocuklarla ilişkiler kurmak ve onların anaokuluna alışmalarına yardımcı olmaktı.  Bu ko-
nudaki desteğiniz için teşekkür ederiz.  Aile olarak çocuğunuzun eğitiminin paha biçilmez bir parçasısınız.  Yıl devam 
ederken, sizinle olan ortak çalışmamızın, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğini umuyoruz. 

Hatırlanması gereken tarihler:  

30.03.21 Salı - Purple (Menekşe) 3 yaş grubu  için son gün  

31.03.21 Çarşamba— Red (Kırmızı) grup için son gün  

1.4.21 Perşembe—Green (Yeşil) ve Upfield Grubu için son gün  

 

19.4.21—Pazartesi - 2. Dönemin İlk Günü 

 

Hepinize güvenli ve mutlu bir tatil diliyoruz ve Ramazan ayını kutlayan velilerimizin, Ramazan ayı uğurlu olsun.  

 

En iyi dileklerimizle,  

Dallas ve Upfied Anaokulları 
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2012 YILINDA ANAOKULU 

ÜCRETSİZ OLACAKTIR! 

DALLAS & UPFİELD  

ANAOKULLARINA KAYIT 

YAPTIRINIZ 

- Anaokul binaları Dallas Brooks Toplumu ilkokulu’nda bulun-

makdadır.  

- 3 ve 4 yaş programları mevcuttur - 

 - 2021 yılı için sınırlı sayıda kayıt yapılmaktadır -  

 - 2022 yılı için kayıtlarımız başlamıştır -  

Daha fazla bilgiyi NSEYC’ye,   

9306 1662 nolu telefondan 

veya office@nseyc.org.au 

veb sitesine ulaşarak 

alabilirsiniz 
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HAFTANIN ÖĞRENCİSİ 

 7.  HAFTA 8. HAFTA 

ANA SINIF A: Maryun Zahroon 

ANA SINIF B: Ecrin Noah 

ANA SINIF C: Sara Sumaya 

1A: Adam Zeineb 

1B: Amir Ayah 

1C: Amir Abubakar 

2A: Mariya Serene 

2B: Zehra Medina 

2C: Issa Adam 

2D: Fatimah Tobias 

3A Sara Doony 

3B: Sophia Sarah 

4A: Omar Maria 

4B: Maymoona Adam 

4C: Iman Deniz 

5/6 A: Ashal Mojtaba 

5/6 B: Zainab Zain 

5/6 C: Wali Trisha 

5/6 D: Shaymaa Emin 

5/6 E: Asiya Jad 
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HAFTANIN ÖĞRENCİSİ 

 7. HAFTA 8. HAFTA 

 

GÖRSEL SANATLAR   

ANA SINIF:  Ensar Junior 

1. SINIF:  Elif Jazaiah 

2. SINIF:  Ayah Mustafa 

3. SINIF:  Yaren Ahmed 

4. SINIF:  Imran Karma 

5 VE 6. SINIFLAR: Amin Malak 

   

BEDEN EĞİTİMİ   

ANA SINIF:  Issa Patrick 

1. SINIF:  Fatema Omar 

2. SINIF:  Amir Ghaith 

3. SINIF:  Sasha Vanessa 

4. SINIF:  Tahir Haidar 

5 VE 6. SINIFLAR: Batuhan Abdulfadhel 

   

BİLİM   

ANA SINIF:  Farya  

1. SINIF:  Nour  

2. SINIF:  Hafsa  

3. SINIF:  Ahmed  

4. SINIF:  Mahmoud  

5 VE 6. SINIFLAR: Arda  

HAFTANIN ÖĞRENCİSİ 



ANA SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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Öğrenciler p, i ve n harfleri hakkında bilgilerini geliştiriyorlar.  Çocuklar bu harflerin isimlerini ve seslerini öğrendiler ve aynı 

zamanda büyük ve küçük  Pp, Ii ve Nn  harflerindeki farkı öğrendiler. 

Yazı yazarken öğrenciler tekerlemeleri kafiye olarak değiştirmeyi öğreniyorlar, Londra Little Miss Bayan Muffet tekerlemesi gibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Öğrenciler yer belirten kelimeleri öğreniyorlar; arkasında, önünde ve yanında gibi.  Çocuklar, okul bahçesinde bulunan doğal 

kaynaklar ve sayaçlar gibi farklı kullanarak bu konudaki kelime dağarcığıklarını genişlettiler.  Öğrenciler 0 - 10 arası sayılarla 

çalışmaya devam etmiş ve rakamları değerlerle eşleştirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Öğrenciler sevdikleri renkleri, evcil hayvanlarını ve hobilerini grafiklendirerek neleri beğendiklerini keşfediyorlar.  Bu, her öğrenciyi 

aynı ve birbirinden farklı kılan şeylerin neler olduğunu gösterir. 



BİRİNCİ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 
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Okuryazarlıkta, birinci sınıf öğrencileri, "Ben aitim, biz aitiz" araştırma konusu ilgili bir dizi metni araştırıyorlar.  Hikayenin başında, 
ortasında ve sonunda meydana gelen olayları araştırıyoruz.  Sınıflar kısa ünlü seslerle fonemik farkındalıklarını geliştiriyorlar.  
Öğrenciler yazdıkları hikâyelerinde kendi cümlelerini oluşturuyorlar ve bu  hikâyeler  üzerinde yenilik yapmaya devam ediyorlar. 

 

 

Matematikte, birinci sınıf öğrencileri basamak değeri konusunda, 2 basamaklı sayılarla, birler ve onları öğreniyorlar.  Ayrıca zamanı 
(saati) da öğreniyoruz.  Öğrenciler, farklı saat ve yarım saatlerini yapmak ve kaydetmek için kendi mini saatlerini kullanıyorlar. 

 

Araştırma dersinde, birinci sınıf öğrencileri iyi bir sınıfı oluşturan nitelikleri öğreniyorlar.  Öğrenciler, Güven, Saygı, Azim ve Gurur 
gibi bazı okul değerlerini ve bunların başarılı bir sınıfa sahip olmadaki önemlerini keşfetmekten keyif aldılar.  Öğrenciler, bu 
değerlerin onlar için ne anlama geldiğini göstermeleri için çift gruplar ve daha sonra daha büyük gruplar halinde çalışmaya teşvik 
edildi. 



İKİNCİ SINIFLAR 
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MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 

OKURYAZARLIK 

İkinci sınıfta yazım kuralları ve heceleme konusundaki bilgimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Her hafta öğrenciler, 

yeni kelimeleri hecelemeyi öğrenmelerine yardımcı olmak için ihtiyaçlarına yönelik bir dizi faaliyetlere katılırlar. 

Faaliyetlerden bazıları arasında gökkuşağı renklerini ve tebeşirleri kullanarak kelimeleri yazma, kelimeleri 

boyama ve kelime oluşturma da yer almaktadır.   Öğrenciler hikaye yazarken problemlerine daha fazla 

karmaşıklık ve ayrıntı eklemeyi öğreniyorlar.  Hikayeleri yazmayı ve bir dizi olay aracılığıyla çözümü nasıl 

geliştireceğimizi araştırdık. 

 

   

Matematikte öğrenciler toplama konusunu geliştirmeye devam ettiler.  Bu konuda çeşitli yöntemler öğrendiler. 

Sorunlarımızı çözmemize yardımcı olması için sayı çizgilerini kullandık.  Öğrenciler iki boyutlu şekiller ve üç 

boyutlu nesneler hakkında bilgi edinmeye başladılar.  Şekilleri ve özelliklerini nasıl oluşturacağımızı öğrendik. 

 

 

 

 

SEL (Sosyal ve Duygusal Öğrenimde) ve araştırma dersinde paylaşmaya ve işbirliği içinde öğrenmek için birlikte nasıl 

çalışabileceğimizi konuşuyoruz.   Öğrenciler Rainbow Fish'in (Gokkuşağı Balığı) hikayesini dinlediler ve diğer 

balıklarla nasıl paylaştığını tartıştılar. Daha sonra öğrencilerimize süslemeleri için kendi balıklarını verdik, ancak 

balıklarını sadece diğer öğrenciler tarafından kendileriyle paylaşılan eşyalarla süsleyebildiler.  Öğrenciler tohum 

ekmekten de keyif aldılar. Bitkilerimiz büyürken bizim de nasıl büyüyeceğimizi tartıştık. 

  



ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 
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MATEMATİK 

Bu hafta okuryazarlıkta öğrenciler, bir metindeki ana fikri ve destekleyici ayrıntıları nasıl belirleyeceklerini 
araştırıyorlar.  Ayrıca ikna edici bir metin için fikir geliştirmeyi de öğreniyorlar.  Öğrenciler sınıf tartışmaları yap-
maktan ve çeşitli konular hakkında kişisel fikirlerini dile getirmekten keyif aldılar.  Görüşleri için nedenler ve 
destekleyici ayrıntıları sunmaya başladılar. 
 
 

 

        

 

 

 

 

Matematikte, öğrenciler farklı toplama stratejileri hakkında bilgiler ediniyorlar.  Yazılı problemleri çözmek için 
sayı doğrusu, paylaştırma  ve köprüleme 10 (on-on atlayarak)  gibi farklı stratejiler kullandılar.  Öğrenciler 
ayrıca veri toplamayı da öğreniyorlar.  Araştırma konuları hakkında veri toplamak için kullanacakları anket soru-
larını oluşturuyorlar. 
 
 

 

 

 

 

 

  

Araştırma dersinde öğrenciler araştırmalarını tamamlamışlardır.  Bulgularına dayanarak gerçekleştirecekleri 
eylemler hakkında beyin fırtınası yapmak için sınıflarında veya gruplarında işbirliği içinde çalışıyorlar. 
 
                 

 

 
        

 
 
Hatırlatmalar: 
• Lütfen öğrencilerin her gün okula bir şapka ve su şişesi getirmelerini sağlayınız. 
• Her gece 20 dakika kitap okunduğundan ve okuma günlüğünün doldurulduğundan emin olun.uz 
• Ev ödevlerinin her Cuma günü iade edilmesi gerekir. 

 
OKUL FOTOĞRAFLARI 30 MART'TA ÇEKİLECEKTİR. 

LÜTFEN DÖNEM SONUNDA DİŞ SAĞLIĞI NOTLARINI İADE EDİNİZ 



BEŞ VE ALTINCI SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 
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1.Dönem’de Gala günü büyük bir başarıydı! Öğrenciler bu deneyimi o kadar sevdiler ki önümüzdeki yıllara 

futbol, ragbi, netbol ve hentbol takımlarını içeren okullar arası spor programına hazırlanmaya başladılar. 

Öğrenciler, okullar arası spor takımlarında seçilmenin en iyi yolunun ellerinden gelenin en iyisini yapmak 

ve okul değerlerini sergilemek olduğunu bilmektedirler. 

 

 

Okuryazarlıkta, öğrenciler okudukları metinleri nasıl özetleyeceklerini ve reklamlarda ikna edici cihazları 

nasıl tanımlayacaklarını öğreniyorlar.   Kurgu ve kurgusal olmayan metinleri özetlemek, öğrencilerin 

metindeki anahtar ifadeleri bulmalarına ve önemli bilgileri kaydetmelerine yardımcı oldu.  Reklamları 

araştırmak, öğrencilerin yazılarını yazarken okuyucuyu ikna etmelerine yardımcı olmak için kendi 

yazılarında ikna edici stratejiler belirlemelerine ve kullanmalarına yardımcı oldu. 

 

 

Matematikte, öğrenciler yazılı problemleri çözmek ve farklı şekillerin alanını bulmak için farklı stratejiler 

öğreniyorlar.  Öğrenciler, daha fazla sayıda problemi çözmelerine yardımcı olmak için sayı dizilişleri, dikey 

çarpma, ızgara ve kafes yöntemleri hakkında bilgi edinmekten keyif aldılar.   Öğrenciler bu stratejileri, dik-

dörtgenlerin, üçgenlerin ve standart olmayan şekillerin çevresini bulmalarına yardımcı olmak için 

kullanıyorlar. 

 

 

 

 

 

 

Tüm öğrencilere 1. Dönem’de şapka takmaları gerektiğini ve herkesin okula bir şişe su getirmesi için 

teşvik edildiğini hatırlatmak isterim.  Kantin açıktır ve sipariş edilebilecek çeşitli lezzetli ve sağlıklı 

yiyecekler satılmaktadır. 



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 dönem sonuna 

kadar 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 
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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 


