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2321 1العدد  2الفصل  الرؤية: "أن يكون طالبنا يعرفون القراءة والكتابة واإلبداع واألمان والسعادة"  

PRINCIPAL TEAM 

NEWS  

 
 

 5150ينوننينو  52أسابيع وستنننتنيني ينوم النجنمنعنة  01أود أن أرحب بكم جميعًا مرة أخرى إلى الفصل الدراسي الجديد! ستكون هذه المدة 

مساًء. كنا محظوظين بما يكفي ألن يكون لدينا طقس جميل ودافئ في األسبوع األول من العطلة المدرسية ، لكن الطقس األكثر  1..5الساعة 

برودة يحل علينا بالتأكيد. سيكون هذا وقتًا رائعًا لتذكير العائالت بتسمية عناصر الزي المدرسي ألطنفنالنينم بنو نوس ،   سنينمنا النقنمنصنان 

 والسترات والمعاطف وصناديق الغداء وزجاجات المشروبات. يعتبر قلم التحديد الدائم مثاليًا ليذه الوظيفة!

 فريق  الرئيسي

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 مبادرات توتور للتعلم

من المتخصصين في  0011تشرك المدارس الفيكتورية ما يقرب من 

لدعم الطالب لتعويض ما فاتيم  5150التدريس للعمل كمدرسين في عام 

لقد قمنا حاليًا بتوظيف أربعة  .(COVID-09)بسبب جائحة فيروس كورونا 

في جميع الفصول الدراسية  (ES)مدرسين ولدينا طاقم دعم تعليمي إ افي 

لمزيد من الدعم والتنفيذ لمبادرة تعلم المعلم. لقد بدأنا حاليًا أيً ا في تنفيذ 

لدينا للعمل بشكل وثيق مع  ES)ا ستعداد في الحساب( لـ  GRINبرنامج 

-0معلمي الفصول الدراسية ومساعدة الطالب في الحساب )طالب الصفوف 

6.( 

 NAPLANختبار ا

)برنامج التقييم  NAPLANسيتم استئناف اختبار  NAPLANاختبار 

الوطني لمحو األمية والحساب( هذا العام لجميع الطالب في الصفين الثالث 

 والخامس. يرجى مالحظة التواريخ التالية

 اتفاقيات اللغات -مايو  00الثالثاء 

 الكتابة -أيار  00الثالثاء 

 القراءة -أيار  05األربعاء 

 الحساب -أيار  .0الخميس 

 

 

  الحيوانات التكيفات  2/6السنة  -أبريل  52األربعاء

 حديقة حيوان ملبورن -والميزات 

  الريا ات الشتوية بين المدارس  -أبريل  1.الجمعة

 2/6للصف 

  محل عيد األم -مايو 6الخميس 

  مؤسسة  -مايو  2األربعاءWild Action 

Incursion 

  نابالن 2و  .السنة  -مايو  .0الخميس  - 00الثالثاء 

  بطولة منطقة الشطرنج -حزيران  01الخميس 

  حفل  -حزيران  02الجمعةAFL 

خياروتلاه ذه ركذت  



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

نأمل أن يتمكن جميع الطالب من أداء هذه ا ختبارات الميمة ، حتى نتمكن من التقاط هذه النقطة في الوقت المناسب "لقطة" لقدراتيم ثم 
من استخدام هذه البيانات في المسار الصحيح للتوافق مع مجموعات البيانات الشاملة الخاصة بمدرستنا. في حالة غياب الطالب لواحد أو أكثر 

مايو. لن يُتوقع من الطالب المتغيبين عن أيام ا ختبار  00ا ختبارات ، سيتم اتخاذ الترتيبات ليؤ ء الطالب إلجراء ا ختبارات يوم الجمعة 
مايو. سيتم قريبًا توزيع ورقة معلومات ألولياء األمور مع مزيد من التفاصيل حول  00الثالثة إكمال هذه ا ختبارات يوم الجمعة 

NAPLAN  على جميع الطالب في الصفين الثالث والخامس. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حولNAPLAN  فال تتردد في ا تصال ،
 بالمدرسة.

 الح ور

نعتقد أن نجاس الطالب يعتمد على الح ور الجيد في المدرسة. يحتاج الطالب إلى الذهاب إلى المدرسة بانتظام من أجل المشاركة الكاملة 
وا ستفادة القصوى من تعليميم. يتيح الح ور المنتظم للطالب الوصول إلى تعليم كامل ، مما يسمح ليم بالوصول إلى إمكاناتيم الكاملة. 
ناك . هعادة ما يكون لدى الطالب ذوي األنماط السيئة في المدرسة ا بتدائية أنماط سيئة في المدرسة الثانوية وغالبًا ما ينفصلون عن المدرسة

ارتباط مباشر بين الح ور إلى المدرسة واإلنجاز في وقت  حق من الحياة. كما أن  عف الح ور يجعل من الصعب على األطفال تكوين 
 .DBCPSعالقات إيجابية مع أقرانيم ؛ نشعر أن الح ور الجيد  روري لطالب 

 

 

 

 

 

 

 أخبار مكتب أدارة المدرسة

 

 
 تغيير المعلومات الشخصية للعائلة

 
ر. يرجى إبالغ مكتب المدرسة في حالة تغيير أي تفاصيل. من الميم أنه في حالة تغيير أرقام الياتف ، يمكن للمدرسة ا تصال بأولياء األمو

وبالمثل ، في حالة تغيير جيات ا تصال في حا ت الطوارئ ، يرجى إبالغنا. إذا كنت تريد أن يقوم شخص ما بإح ار طفلك ، فيرجى 

 التأكد من أنك أبلغت المدرسة شخصيًا حتى يمكن إ افة هذا الشخص إلى قائمة الطوارئ  صطحاب طفلك.

CSEF - :التطبيقات المفتوحة اآلن تقدم اآلن 

)المعسكرات والريا ة وصندوق الرحالت( المتاحة في المكتب. إذا كان لديك بطاقة رعاية صحية أو بطاقة امتياز حالنينة  CSEFتطبيقات 
 052عنبنارة عنن دفنعنة بنقنينمنة  CSEF، فيرجى رؤيتنا إلكمال النموذج الخاص بك في أقرب وقت ممكن ، وإح ار نسخة من بطاقتك. 

 دو ًرا مقابل أي معسكرات أو ريا ات أو رحالت قد يق ييا طفلك. باب التقديم مفتوس اآلن.



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  أخبار روضة االطفال "الكندركارتن"

 أهال بكم من جديد و رم ان سعيد لمن احتفل!

 مرحبا بعودتك

 

 توقعات التعلم

سيكونون  فالنظًرا ألن األطفال اآلن قادرون على ا نفصال بشكل إيجابي عن والدييم والشعور با نتماء في رياض األطفال ، فنحن على ثقة من أن األط
مناقشات  ذلكقادرين على ا نخراط في تعلم أعمق ليذا المصطلح. هذا يعني توقعات أعلى من األطفال ، والتي هم أكثر من قادرة على إظيارها. قد يشمل 

ى ب ع مد أطول وأوقات جماعية )التعلم المشترك( حيث أظيروا مدى تركيز أكبر ، وعمل / مشاريع مستمرة من األطفال الذين قد يستمرون في العمل على
المسؤولية ا بجلسات ، وفرص لتكون قادًرا على استخدام اللغة اللفظية بشكل هادف مثل المشاركة عمليم أو آرائيم. هذا ي من أن األطفال يطورون إحساسً 

 وا ستقاللية في تعلميم ، واكتساب التصرفات التي تعتبر حاسمة في ا ستعداد للمدرسة.

 

 الرفاهية

األطفال لم سنواصل أيً ا دعم األطفال في تطوير محو األمية العاطفية كجزء من برنامجنا ، باإل افة إلى ممارسات الرفاهية. في هذا المصطلح ، سيتع
شاعرهم ن مكيفية التعرف على مشاعر ووجيات نظر أنفسيم واآلخرين. هذا جزء من تطوير التنظيم العاطفي ، والذي ييدف إلى دعم األطفال في التعبير ع

 بطريقة صحية ، وزيادة قدراتيم على إدارة دوافعيم / سلوكياتيم.

 

 مالبس الشتاء

 لقد أصبح الجو أكثر برودة ونطلب منك حزم / تجييز طبقات من المالبس المناسبة لك

 الطفل مرتاس عندما نكون بالخارج.

 

 برنامج اللغة العربية

شغلت منصب مدرس اللغة العربية في رو ة أطفال دا س ورياض أطفال أبفيلد. ستقدم هدى برنامج اللغة العربية لمدة ثالث  (Upfieldهدى )معلمة من 
 ساعات لكل جلسة.

 نحن نيدف إلى أن يعزز األطفال تعلم اللغة لألطفال بطريقة شاملة ، مثل إشراك لغتيم األم كجزء من اكتساب الميارات اللغوية.

 ظيًرا 053.1 -صباًحا  93.1الوقت: 

 ريد جروب ، دا س -ا ثنين 

 المجموعة الخ راء ، دا س -األربعاء 

 بلو جروب ، أبفيلد -الخميس والجمعة 

 

 برنامج رياضي

في جميع رياض  ة سيبدأ برنامجنا الريا ي هذا الفصل الدراسي. سيقدم المعلمون نماذج الموافقة والمزيد من المعلومات. سيكون نيك )المعلم( مدرًسا للريا
دقيقة اعتماًدا على استعداد األطفال وقد تتراكم على مدار العام. سيق ي نيك بعض الوقت في  61-1.األطفال ، ومن المتوقع أن تستمر الجلسات لمدة 

 الغرف قبل بدء ممارسة الريا ة لبناء األلفة والعالقات مع األطفال أو ً. ستحدث كل جلسة مرة كل أسبوعين.

 TBCالوقت: 

 المجموعة الحمراء ، دا س -األربعاء 

 جرين جروب ، دا س وبلو جروب ، أبفيلد -أيام الجمعة 

 

 

 

 

 



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  أخبار روضة االطفال "الكندركارتن"

 النزول والتقاط

عاًما   يمكنه توصيل طفلك أو اصطحابه في رو ة األطفال. وهذا يشمل أفراد األسرة المباشرين بما في ذلك  02يرجى العلم أن أي شخص أقل من 
 .اتباعياجب األشقاء الذين يح رون المدرسة ا بتدائية. نحن نتفيم أن هذا قد يكون غير مريح في بعض األحيان ، لكنه  ئحة سالمة لييئة المدرسة وي

 

 دا س -سنوات  .رو ة األطفال 

 

 ترحيب وتوقعات

يا معظم األطفال إلى في من المؤكد أن نشيد أن أطفالنا البالغون من العمر ثالث سنوات أصبحوا اآلن على دراية بمعلمييم والبيئة. إنيا المرة األولى التي يأتي
التفاعل وقتًا ة وبيئة حيث يتعين علييم مشاركة المساحة والموارد مع العديد من اآلخرين ، تتطلب عملية تعلم التوقعات ا جتماعية مثل التناوب والمشارك
عائالتيم. من للميارات المستمرة وبناء العالقات. سنستمر في دعم األطفال في تطوير عالقة ثقة مع معلمييم وأقرانيم ، والتركيز على الفصل اإليجابي 

لي / داخبمجرد أن يصبحوا قادرين على الشعور براحة أكبر بدون أسرهم ، سيتبع ذلك استكشاف أعمق. سنستمر في استخدام األغاني والحركة واللعب ال
 الخارجي لتقوية حركتيم الدقيقة / أجساميم وذاكرتيم ، كجزء من التطور الصحي في السنوات المبكرة.

 سنوات في ا لتحاق برياض األطفال بسعادة  .نتمنى أن يرغب أطفالنا البالغون من العمر 

 

 احتياجات المرحاض واألكل

ل. من الطبيعي تقالتمكن معظم األطفال من إطعام أنفسيم في نياية الفصل الدراسي األول ، وهذا يعني أنيم يتخذون الخطوات المطلوبة للرعاية الذاتية وا س
بت طل أن تتطلب بعض التذكيرات للذهاب إلى المرحاض في هذه المرحلة. نحن نحث / ندعم األطفال الذين يرتدون الحفا ات للذهاب إلى المرحاض كما

 بعض العائالت ، ولكن من الميم أيً ا أن يمارسوا استقالليم في استخدام المرحاض في المنزل للحفاظ على هذا ا تساق.

 

 قبعة الشمس

قبعات نا يرجى إح ار قبعة شمس للمغادرة في رو ة األطفال. قد ترغب في أخذ قبعة الشمس الخاصة بطفلك إلى المنزل ، ولكن يرجى تذكر إعادتيا. لدي
 -لك احتياطية في الموقع ، لكننا نف ل منع مشاركة القبعات بسبب أي احتمال لحدوث غطاء رأس. إذا كنت تف ل أن يكون لديك واقي من الشمس لطف

 أح ره إلى رو ة األطفال وأخبر المعلم بذلك.

 

 

 

 



 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 تالميذ األسبوع

 األسبوع 1 مصطلح الثاني األسبوع 13 مصطلح واحد 

 A3 Hanna Maryamمؤسسة 

 B3 Patrick  Juniorمؤسسة 

 C3 Mahammed Berilمؤسسة 

 0A Fitema Farouk  الصف 

 0B Nour Ayoub  الصف 

 0C Aya Ibrahim  الصف 

 5A Muhammad Douha  الصف 

 5B Medina Izhaak  الصف 

 5C Fayza Issa  الصف 

 5D Elif Suraya  الصف 

 A Razan Leela.  الصف 

 B Rania Mustafa.  الصف 

 0A Mohammad Amira  الصف 

 0B Fatema Ali  الصف 

 0C Ifraz Harun  الصف 

 2/6A Ashal Esat  الصف 

 2/6B Mouhamed Zaineb  الصف 

 2/6C Fatima Fatoum  الصف 

 2/6D Hajarah Muhammad  الصف 

 2/6E Sara Fozia  الصف 



 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 تالميذ األسبوع

 األسبوع 1 األسبو7 طالب تخصص األسبوع:

   تمرين

 Maryam Ali مؤسسة 

 Isla Myah 0  الصف 

 Amir Hassan 5  الصف 

 Hafsa Bakr .  الصف 

 Asli Amira 0  الصف 

 Helen Ela 2/6  الصف 

   

STEM   

 Zahaa Jude مؤسسة 

 Hassan Aya  0 الصف 

 Izhaak Ayla 5  الصف 

 Musa Olivia .  الصف 

 Alsi Gulsum 0  الصف 

 Allaiza Mohammed 2/6  الصف 



 

 

مارس ، تنافس فريق دا س روكيز في بطولة منطقة الشطرنج في مدرسة كانجارو جراوند ا بتدائية.  52يوم الخميس 
 جاءوا في المركز الثالث.

 

 

 

والثانية في قسم البنات. وجاءت سارة ومريم في المركز الثالث على  0/.وجاءت شريا في المرتبة الثانية في فئة الصف 
قدم المساواة في قسم البنات. تنافس بعض الطالب في أول دورة ليم وفازوا جميعًا ببعض األلعاب وحّسن طالب آخرون 

 نتائجيم من البطو ت السابقة. أحسنت للجميع في الفريق.

 

 

 

 ألف مبروك للطالب التالية أسماؤهم تأهلوا لنيائيات الدولة التي ستقام في نياية العام.

 

 فتح نيائي و ية                بنات مختلطة الو ية النيائية

 

 شريا                                 

 شريا                                        

 

 ساره                                                                                            

 مريم                                          

 

 جين كيرناغان وتين فو

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 أخبار الشطرنج



 

 

 

 

 

 

 الصفحة الرياضية

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 .Broadmeadows District Cross Countryطالب لقاء  9مارس ، ح ر  56في 

 مثل طالبنا المدرسة بشكل خيالي وبذلوا قصارى جيدهم.

 Zoneكانت هناك بعض النتائج الرائعة ، و  سيما فاطمة طالب التي احتلت المركز الثامن في سباقيا وحصلت على مكان في سباق 

Cross Country .في وقت  حق من العام 

 جيد رائع لجميع الطالب المشاركين!

 

 -في الصورة أدناه 

ب .ساشا نور   

سي 0إيمان كحلة   

سي 0دنيز كايا   

أ .يارين ساك   

ب 26عبد الف ل مطوري   

 

ب .يوسف عوض   

ج 2/6إبراهيم طالب   

د 2/6فاطمة طالب   

 a2/6ديستينا جينك 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 أخبار المرحلة التمهيدية

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق

تركز القراءة على فيم تسلسل القصة. أثناء دروس الكتابة ، ينصب التركيز على تطبيق األصوات األولية  .B O Fيطور الطالب معرفتيم بالحروف 

 واصطالحات الكتابة مثل األحرف الكبيرة والنقاط الكاملة.

 

قشون ما ينابدأ طالب المرحلة التأسيسية في استكشاف مو وعنا الجديد ، "إنه حي!" من خالل سؤالنا الكبير "كيف تعيش الكائنات الحية؟" كان الطالب 

 يعرفونه بالفعل. كل طالب لديه حقيبة استفسار فردية. بدأ الطالب أيً ا في استكشاف هذه المفاهيم أثناء جلسات اللعب التنموي.

عب بمواد تالكان الطالب يتعلمون عن استراتيجية "أصدقاء العشرة" للمساعدة في مفيوم اإل افة. بنى األطفال فيميم الريا ي ليذا المفيوم من خالل ال

 1كان الطالب يستمتعون بغناء األغاني والعمل على مطابقة أزواج األرقام. استمر الطالب في العمل مع األرقام من  .unifixمختلفة مثل العدادات وكتل 

 مطابقة لألرقام والقيم مع التركيز على استخدام تشكيل األرقام الصحيح. 51إلى 

 

 



 1أخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة
في مجال محو األمية ، كان طالب الصف األول يستكشفون النصوص المتعلقة بوحدة البحث لدينا "إنه عالم مادي". لقد تعلمنا عن عناصر 

 إعادة الفرز والنص اإلجرائي. يواصل الطالب تطوير مياراتيم في المفردات والفيم من خالل جلسات محو األمية.

 حساب

 تحقيق

في الحساب ، يواصل طالب الصف األول تعزيز فيميم للقيمة المكانية )أرقام مكونة من رقمين( ، بالعد باآلحاد والعشرات. لقد بدأنا في 
 استكشاف مفيوم الصدفة ، وتحديد المواقف المألوفة التي من المحتمل أو غير المحتمل أو المستحيل حدوثيا.

 

.استفسارنا عن هذا المصطلح هو "إنه عالم مادي". تعلم طالب الصف األول عن المواد المختلفة في عالمنا واألشياء التي يمكنيم صنعيا 
 استمتع الطالب باستكشاف المواد أو األشياء المختلفة الموجودة في الفصل الدراسي لدينا وتعلموا فرز العناصر وتصنيفيا بناًء على أوجه

 التشابه بينيا. نقوم أيً ا بعمل تنبؤات حول المواد أو األشياء التي يمكن أن نجدها في بيئتنا المدرسية.

 

 

 



  2اخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 

 حساب

. 

 سؤال
هذا المصطلح مو وع ا ستفسار الجديد لدينا ، "إنه عالم مادي". سيقوم الطالب بالتحقيق في السؤال الكبير "كيف يمكننا إعادة استخدام 
المواد إلحداث تأثير إيجابي على عالمنا؟" سيستخدم الطالب مجموعة من المواد المعاد تدويرها إلنشاء وبناء مجموعة من المنتجات. نشجع 
جميع األطفال وعائالتيم على إح ار أي زجاجات بالستيكية وعلب صفيح و / أو صناديق من الورق المقوى  ستخداميا في مشروع 

 ا ستفسار الخاص بنا.

 تحقيق

ئ. قارفي القراءة والكتابة ، يبدأ طالب الصف الثاني في كتابة مجموعة من النصوص المقنعة ، والعمل على بنية النص وتوسيع أسبابيم إلقناع ال
 ص.يتعلم الطالب تحديد الغرض من أداة ا قتران وكيفية استخداميا لربط الجمل معًا ، باإل افة إلى اإلجابة على األسئلة الحرفية حول الن

في الريا يات ، استمر طالب الصف الثاني في تحديد واستخدام مجموعة من ا ستراتيجيات لحل مشاكل الصياغة اإل افية. قام النطنالب 

 أيً ا بالتحقيق في أسماء وميزات األشكال ثنائية وثالثية األبعاد.
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 معرفة القراءة والكتابة

 مرحبا بعودتك! استقر طالب الصفين الثالث والرابع جيًدا في الفصل لبدء الفصل الدراسي الجديد.

 حساب

 تحقيق

 

في الحساب ، قام الطالب بالتحقيق في عمليات الجمع والطرس. قاموا بتقسيم األرقام واستخدام خطوط األرقام والخوارزميات العمودية 
لمساعدتيم في التمرين. استكشف طالب الصف الثالث أيً ا ال رب باستخدام المجموعات والمصفوفات. نظر طالب الصف الرابع في 

 ا تجاهات على البوصلة ونظروا في رسم الخرائط.

في محو األمية هذا األسبوع ، واصل الطالب استكشاف وإنشاء نصوص مقنعة. تعلموا عن األفعال النمطية وأهمية اختيار الكلمات عالية 
 األسلوب إلقناع القارئ. قام الطالب بفحص كيفية تنظيم النصوص المقنعة وتحديد سمات اللغة ، مثل الكلمات ا نفعالية والسبب والنتيجة.

يدور استفسار هذا المصطلح حول كيفية تغير األرض نتيجة للنشاط البشري. بدأ الطالب في التفكير في السؤال الكبير ، "كيف تؤثر حياتنا 
 اليومية على الكوكب"؟ شارك الطالب هذا األسبوع ما يعرفونه بالفعل ، مثل القمامة والتلوث والصيد الجائر وإزالة الغابات.

 تذكير:

 يزداد الطقس برودة ، لذا يرجى التأكد من أن تحزم سترة أو سترة كل يوم.

 دقيقة كل مساء وقم بتعبئة مذكرات القراءة الخاصة بك. 51تأكد من القراءة لمدة 

 الواجب المنزلي مستحق كل يوم جمعة.



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

! لقد كانت نياية الفصل الدراسي حافلة 5150مليئًا باإلثارة والفرس عندما بدأنا الفصل األول المذهل لعام  2/6كان الجو بين طالب الصف 
، وهتفنا للريا يين عبر البالد وأشادوا بالعبي بطولة نادي الشطرنج لدينا  Somer's Campباألحداث حيث رحبنا بعودة طالبنا في مخيم 
 جميعًا بينما كنا نبذل قصارى جيدنا في التعلم.

 حساب

ي في ا ستفسار ، كان الطالب منشغلين في و ع اللمسات األخيرة على عرو يم الخاصة بالقادة المختارين. في اليوم األخير من الفصل الدراس
م قدياألول ، أتيحت الفرصة للطالب لعرض قادتيم على أقرانيم وأولياء أمورهم وأولياء أمورهم. لقد كان نجاًحا كبيًرا حيث تمكن الطالب من ت

أفكار أخرى لواجيات العرض مالحظات لبع يم البعض وعرض 
 المستقبلية.

6/5اخبار المرحلة   

في الحساب ، كان الطالب يصلون إلى معرفتيم السابقة ويربطون مفيوم التركيز لدينا بتجارب الحياة الحقيقية. لقد طورنا معرفتنا 
ومياراتنا بالمال ، وتعلمنا كيفية العمل بميزانية عند إجراء عمليات الشراء. واجه الطالب تحديات حسابية تعمل على إشراك وتنشيط 

 ميارات حل المشكالت لدييم باإل افة إلى إثارة النقاش بين أقرانيم.

لعائلة د اأود أن أشكر جميع اآلباء واألوصياء الذين حضروا إلى "معرضنا" في اليوم األخير من الفصل الدراسي. لقد كان من الرائع حقًا رؤية أفرا
 ليسوا مهتمين فقط بتعلم أطفالهم ولكن أيًضا بالطالب اآلخرين.

 

في مجال محو األمية ، كنا نستكشف بنية النص المقنع وكيفية إنشاء جياز مقنع خاص بنا باستخدام اختيار الكلمات المناسب. لقد عززنا 
مياراتنا التلخيصية في القراءة واستمرنا في تطوير مفرداتنا من خالل مراجعة "التوليفات" في التيجئة. تم تشجيع الطالب على التقاط 

 كتاب كل ليلة وقراءته حتى يتمكنوا من ا ستمرار في بناء مياراتيم.

 تحقيق
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 مركز المجتمع

 

 

 

! نتمنى أن تكونوا جميعا قد ق وا عطلة مريحة رم ان مبارك لجميع األسر التي تصوم في شير 5مرحبًا بك مرة أخرى في الفصل الدراسي 
 رم ان. ما زلنا ندير نادي اإلفطار كل صباس للطالب غير الصائمين.

للفصل األخير. شكراً  Harmony Day 5150نود أن نشكر جميع المشاركين في محور مجتمع دا س الذين شاركوا في مسابقة الفنون والحرف 
 للحوراء عبد المحسن وسناي جولر وتوجبا جولر وأيسان بشيري لدخوليم المنافسة.

 في هيوم. كان مو وع هذا العام "الجميع ميم". 06كانت المسابقة مفتوحة لجميع مراكز المجتمع الـ 

 ألف مبروك لحوراء عبد المحسن فوزها بالجائزة األولى!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوحة حوراء المذهلة معرو ة حاليًا في مركز المجتمع.

كيفية استخدام  Dallas Hubكانت يسرى لطيفة جًدا في التبرع بوقتيا لتعليم المشاركين في  .SecondStitchكما نود أن نتعرف على يسرى من 
 ماكينة الخياطة وكيفية الخياطة. شكرا لك يسرا!

 ، اتبع الرابط أدناه. Second Stitchلمزيد من المعلومات حول 

https3//www.secondstitch.org.au/ 

هل هناك أي عائالت في المجتمع المدرسي لدييا صالت بأي شركة صغيرة للمساعدة في  .Breakfast Clubنود تمديد خيارات الطعام في 
نا التالتبرعات أو اإلمدادات ألي نوع من الطعام ، مثل اللحوم والفواكه والخبز والسلع الصغيرة وما إلى ذلك ، يسعدنا أن نعترف بعملك في رس

 شكرا لك مقدما. 1009012101فاطمة  - Community Hubاإلخبارية. يرجى ا تصال بمنسق 



 مركز المجتمع

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 
 .1009012101هناك الكثير مما يحدث في المركز ، يرجى التأكد من التسجيل إذا كنت ميتًما بأي من برامج المحور با تصال على 

م مجموعة نقدبالنسبة ألولئك الجدد في المدرسة ، يرجى القدوم إلى المركز. إنه مكان للجميع في المدرسة والمجتمع للتواصل والمشاركة والتعلم. نحن 
 متنوعة من البرامج ومنفتحون دائًما على ا قتراحات.

 مجموعات اللعب 

إلى الساعة  053.1صباًحا وجلسات بعد الظير من الساعة  003.1صباًحا إلى  01مجموعات اللعب يومي ا ثنين والثالثاء. الجلسات الصباحية من 
 مساءً  5311

 .نادي اإلفطار

 .صباًحا 202صباًحا حتى  202اآلن مفتوس يوميًا من الساعة 

 

 :اللغة اإلنجليزية للمحادثة

 .مساءً  05.02إلى  9.02ستقام فصول اللغة اإلنجليزية المجانية أيام الثالثاء واألربعاء والخميس من  

 

 للصف الخامس و السادس MCFCبرنامج 

 مجانًا: برنامج الواجب المنزلي وكرة القدم / الريا ة.

 الى نياية الفصل الدراسي. 00/00/51: كل يوم أربعاء ابتداء من ايمت

 مساء 1...-0.01الوقت: 

 غرفة 2/6وين: 

 

 سيرك األطفال

 ظيًرا بدًءا من األسبوع الرابع 053.1صباًحا حتى  003.1كل يوم أربعاء من الساعة  

 

 نادي الخياطة

 صباحا 00.11 -صباحا  9.02يوم ا ثنين صباحا من 

 3زومبا للسيدات

 صباًحا 013.1صباًحا حتى  93.1كل خميس من الساعة  

 .0تبدأ في األسبوع 

 

 شكرا جزيال،

 .فاطمة 

 دا س بروكس كوميونيتي هاب.

 9.190020: هاتف: 

 1009012101الموبيل: 
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 .(Werribee)مدخل شارع  Community Hubصباًحا في  51.8 -صباًحا  51.8يفتح كل يوم من االثنين إلى الجمعة 

 
 صباًحا 51.8 -صباًحا  51.8اإلثنين 

 
 صباًحا 51.8 -صباًحا  51.8الثالثاء 

 
 صباًحا 51.8 -صباًحا  51.8األربعاء 

 
 صباًحا 51.8 -صباًحا  51.8الخميس 

 
 صباًحا 51.8 -صباًحا  51.8الجمعة 

 
 
 

 قائمة اإلفطار
 

 فاصوليا مطبوخة
 

 ميلك شيك
 

 توست
 

 حليب
 

 أكواب فواكه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمعلومات أكثر، يرجى االتصال
 منسقة المركز فاطمة الغزاوي.

 9.083.0..3موبايل:  9039-.5..هاتف: 
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