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

PRINCIPAL TEAM 

NEWS  

 
 

 

 فريق  الرئيسي

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 التعلم

، نتلقى تعليقات رائعة من أولياء األمور والطالب والموظفين وزوار  DBCPSفي 

المدرسة وأعضاء أوسع في مجتمع المدرسة. إنه يركز على كيفية تصرف طالبنا ، وكيف 

يتحدثون عندما يزور أعضاء المجتمع الفصول الدراسية ، ولكن األهم من ذلك كله هو كيفية 

 مناقشة طالبنا وتحدى تعلمهم.

إذا سألت أحد طالبنا عن تعلمهم ، فغالبًا ما تسمع إشارات إلى النية 

التعليمية ومعايير النجاح التي تحدد ماذا وكيف يتعلمون. قد تسمع طالبًا 

 يشرح هدفه التعليمي ويصف كيف سيحقق هدفه وما سيفعله للوصول إليه.

يتحدث مصطلح "أساليب التعلم" عن مفهوم أن كل طالب يتعلم بشكل 

مختلف. يفهم مدرسونا االختالفات في أنماط تعلم الطالب ، حتى يتمكنوا 

من تنفيذ استراتيجيات أفضل الممارسات في أنشطتهم اليومية ومناهجهم 

 وتقييماتهم.

نحن نشجع جميع اآلباء على معرفة المتعلمين ألطفالهم ، حتى تتمكن من 

مساعدتهم بما يحتاجونه بالضبط من خالل فهم أعمق لهم ، يمكنك االقتراب 

منهم كصديق وإرشادهم كمرشد لجعلهم يغيرون سلوكهم ومواقفهم. تحدث 

 مع طفلك بشكل متكرر.

بصفتي أحد الوالدين ، فإن إحدى طقوسي اليومية هي أن أسأل أطفالي ، 

"ماذا تعلمت اليوم؟" ويتبع ذلك "كيف تعلمت ذلك؟" و "كيف تعرف ما إذا 

كنت ناجًحا في تعلمك؟" هل لي أن أغتنم هذه الفرصة ألطلب منك أيًضا 

 

  ال توجد مدرسة للطالب -مايو  81الثالثاء 

  مؤسسة برعاية  -يونيو  2األربعاءNature 

Botanic Gardens Excursion 

  سيتم  -عطلة عيد ميالد الملكة  -يونيو  81االثنين

 إغالق المدرسة

  بطولة منطقة الشطرنج -حزيران  81الخميس 

  حفل  -حزيران  81الجمعةAFL 

  مقابالت أولياء  -يونيو  22واألربعاء  22الثالثاء

 األمور والمعلمين

خياروتلاه ذه ركذت  



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

 

 

أنت ملزم 

قانونًا بالتأكد من أن طفلك يذهب إلى المدرسة كل يوم أو يجب عليك تقديم تفسير لغيابه. يجب عليك إخبار المدرسة 

مسبقًا بأي غيابات قادمة أو إخبارهم في الصباح إذا كان طفلك لن يكون في المدرسة. لكي تنفذ المدارس متطلبات 

 اإلخطار في نفس اليوم ، من الضروري أن تزود المدرسة بأحدث تفاصيل االتصال الخاصة بك

 الحضور

نعتقد أن نجاح الطالب يعتمد على الحضور الجيد في المدرسة. يحتاج الطالب إلى الذهاب إلى المدرسة بانتظام من أجل المشاركة الكاملة 
واالستفادة القصوى من تعليمهم. يتيح الحضور المنتظم للطالب الوصول إلى تعليم كامل ، مما يسمح لهم بالوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. 

ناك . هعادة ما يكون لدى الطالب ذوي األنماط السيئة في المدرسة االبتدائية أنماط سيئة في المدرسة الثانوية وغالبًا ما ينفصلون عن المدرسة
ارتباط مباشر بين الحضور إلى المدرسة واإلنجاز في وقت الحق من الحياة. كما أن ضعف الحضور يجعل من الصعب على األطفال تكوين 

 .DBCPSعالقات إيجابية مع أقرانهم ؛ نشعر أن الحضور الجيد ضروري لطالب 

 

 

 

 

 

 أخبار مكتب أدارة المدرسة

 

 
 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.

CSEF - :التطبيقات المفتوحة اآلن تقدم اآلن 

)المعسكرات والرياضة وصندوق الرحالت( المتاحة في المكتب. إذا كان لديك بطاقة رعاية صحية أو بطاقة امتياز حالييية  CSEFتطبيقات 
 821عيبيارة عين دفيعية بيقيييمية  CSEF، فيرجى رؤيتنا إلكمال النموذج الخاص بك في أقرب وقت ممكن ، وإحضار نسخة من بطاقتك. 

 دوالًرا مقابل أي معسكرات أو رياضات أو رحالت قد يقضيها طفلك. باب التقديم مفتوح اآلن.



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  أخبار روضة االطفال "الكندركارتن"

 

 

 لقد كنا نسج تدريجيًا أجزاء من التعلم الواضح للقراءة والكتابة والحساب ضمن برنامجنا القائم على اللعب.

 

 يهتم األطفال بالتعرف على االسم ويظهرون وعيًا ناشئًا باألبجدية.

نحن نشجعهم على ممارسة أسمائهم وقد أظهر األطفال استعداًدا للممارسات الحركية الدقيقة المستمرة في رياض األطفال 
 .طوال الفصل الدراسي األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أظهر األطفال بالفعل المعرفة الموجودة حول األرقام )اسم األرقام( ، ونحن نوسع مهاراتهم من خالل ممارسة مراسالتنا 
 ما تعنيه األرقام(. -الفردية لفهم معنى الكمية )للعد بدقة 

 

 

 

 

 

 

 



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  أخبار روضة االطفال "الكندركارتن"

 

 نواصل االنخراط في التجارب للتعرف على المفاهيم.

 استكشافنا الحالي ... من أين يأتي المطر؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في هذا المصطلح. Kinderيسعدنا أن نرى الثقة والجهود التي يبذلها أطفال 

 

 روضة داالس ترحب بعودة ندى )معلمة المجموعة الحمراء( من إجازتها في نيوزيلندا!

 تتمنى روضة داالس وأبفيلد لكم جميعًا عيًدا سعيًدا وبيرم مبارك!

 عيد أم سعيد كذلك!

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 أخبار المرحلة التمهيدية

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

 

 

وقد استند تركيز القراءة على الشخصيات واإلعدادات في القصص  .B O Fيواصل الطالب تطوير معرفتهم باألحرف 

 الخيالية. يستخدم األطفال فقاعات الكالم لتسجيل ما تقوله الشخصيات.

 

 

 

كان األطفال يتسلسلون القصص الخيالية. لقد كانوا يستخدمون المفهوم الرياضي للترتيب باستخدام اللغة أوالً ، ثانيًا ، ثالثًا 

 ، أخيًرا.

 

 

 

أشرك توغل العمل البري األطفال مع الحيوانات األسترالية. لقد تعلموا عن طعامهم وموائلهم وكيف يساهم الحيوان في 

 رعاية بيئتنا.

 

 

 

 

 

 



 1أخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة
في مجال محو األمية ، كان طالب الصف األول يستكشفون النصوص المتعلقة بوحدة البحث الخاصة بنا "إنه عالم مادي" لقد ركزنا على 

 المواد الخشبية والصوفية. كان الطالب يستكشفون خبراتهم في اللعب من خالل عمليات إعادة الفرز وبناء قدرتهم على تذكر الحقائق.

 حساب

 تحقيق

ات في الحساب ، يتعلم طالب الصف األول كيفية التقسيم. نحن نستكشف طرقًا عديدة للتقسيم من خالل التعلم العملي باستخدام العدادات ومكعب
unifix  والمعداد لتقوية فهمنا. نحن نسجل أيًضا تحقيقاتنا ونشاركها مع أقراننا. لقد اكتشفنا الصدفة من خالل النظر في احتمالية وقوع

 األحداث. لقد بدأنا في التعرف على كيفية جمع البيانات وتمثيلها. كان الطالب يتساءلون ويرسمون مخططات ورسومات إحصائية.

واصل طالب الصف األول استكشاف المواد واألشياء المختلفة حول مدرستنا. نحن مستمرون في فرز الكائنات التي لها خصائص متشابهة. 
 نحن نعمل ببطء على تطوير معرفتنا بماهية المواد االصطناعية والطبيعية.

 

 



2اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

يتعلم طالب الصف الثاني كيفية إقامة روابط مع النصوص. يستطيع الطالب إنشاء روابط لنصوص وأحداث أخرى حدثت 
في حياتهم الحقيقية. قام الطالب أيًضا بكتابة مجموعة من القطع المقنعة باستخدام الهيكل والكلمات الرئيسية إلقناع 

 اآلخرين.
 
 
 

 حساب

 تحقيق
 

 

يستخدم الطالب في الصف الثاني مجموعة من المهارات واالستراتيجيات لحل مشاكل الطرح الصياغية. تمكن 
الطالب من إظهار تمرينهم وتبرير إجابتهم. قام الطالب أيًضا بالتحقق من األشكال ثالثية األبعاد وتمكنوا من تحديد 

 أسماء وميزات هذه األشكال.
 
 

كان الطالب منشغلين بالتحقيق في ماهية المواد ، ومن أين أتوا وماذا يعني أن تكون مستدامة. تمكن الطالب أيًضا من 
تحديد األشياء التي يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها. نشجع العائالت على االستمرار في إحضار مواد مختلفة معاد 

 تدويرها الستخدامها في فصولنا الدراسية.
 
 
 
 



0/3اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 

 حساب

 .تذكير:
 يرجى التأكد من إحضار الطالب قبعة وزجاجة شراب إلى المدرسة كل يوم.

 دقيقة كل ليلة وقم بتعبئة مذكرات القراءة الخاصة بك. 22تأكد من القراءة لمدة 
 الواجب المنزلي مستحق كل يوم جمعة.

باستخدام مزيج من الطرح والجمع في الحساب ، بدأ الطالب مصطلح التحقيق في الطرح. كانوا قادرين على حل مسائل األعداد المصوغة 
 باستخدام عائالت الحقائق. استكشف الطالب أيًضا الفرق بين األشكال ثنائية وثالثية األبعاد ، جنبًا إلى جنب مع خصائصها.

 تحقيق

في مجال محو األمية ، ابتكر الطالب قطعًا كتابية مقنعة إلقناع القارئ بأن على جميع الطالب ارتداء قبعة أثناء اللعب في 
الخارج ، باإلضافة إلى وجود فواصل في الدماغ على مدار اليوم. لقد تعلموا لغة مقنعة الستخدامها إلقناع القراء ، وكذلك 

 تقديم أدلة ومثال لجعل كتاباتهم أكثر إثارة لالهتمام للقراءة!

باستخدام مزيج من الطرح والجمع في الحساب ، بدأ الطالب مصطلح التحقيق في الطرح. كانوا قادرين على حل مسائل األعداد المصوغة 

 باستخدام عائالت الحقائق. استكشف الطالب أيًضا الفرق بين األشكال ثنائية وثالثية األبعاد ، جنبًا إلى جنب مع خصائصها.



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب 

 

6/5اخبار المرحلة   

 على الكسور والكسور العشرية ويفهمون العالقة بينهم. 1/5في الرياضيات ، يعمل طالب الصف 

 .لقد استخدموا مواد خرسانية لمعالجة وترقيم الخطوط لتمثيل فهمهم بطرق مختلفة

يتعلم الطالب أيًضا كيفية تحويل الكسور إلى أعداد عشرية وإضافة الكسور وتحويل الكسور غير الصحيحة إلى عدد 
 مختلط والعكس صحيح.

لقد استمتعوا كثيًرا بصنع الزوايا بأجسادهم ، وإيجاد الزوايا حول الغرفة وتعلم  .Anglesيعمل الطالب أيًضا على 
 تصنيفها وقياس الزوايا باستخدام منقلة.

 

في الصف الخامس والسادس ، نتعلم كيف يؤثر الطقس على الحياة على األرض. كان الطالب متحمسين للغاية 

 لحضور رحلتهم األولى لفترة من الوقت إلى حديقة حيوان ملبورن.

تعلم الطالب كيف تتكيف الحيوانات مع الظروف المتغيرة في بيئتنا ، والتأثير الذي يخلقه البشر والتغييرات الصغيرة 

التي يمكنهم إجراؤها للمساعدة في إبطاء آثار تغير المناخ. بدأ الطالب اآلن في استكشاف تساؤالتهم حول تغير المناخ 

.والكوارث الطبيعية والتكيف مع الحيوانات  

مهاراتهم في القدرة على استنتاج المعنى أثناء النظر إلى النصوص والصور والرسوم  1/5في القراءة ، عزز الـ 
 مهاراتهم في كل من النص السردي والنص المقنع لتعزيز كل ما تعلموه. 1/5الهزلية. في الكتابة ، طور طالب الصف 

كان الطالب يركزون أيًضا على تحسين معرفتهم بالكلمات باستخدام "قاموس المرادفات" للعثور على المرادفات 
 والقواميس للمساعدة في التهجئة.

يتعلم الطالب أيًضا كيفية تحويل الكسور إلى أعداد عشرية وإضافة الكسور وتحويل الكسور غير الصحيحة إلى عدد 
 مختلط والعكس صحيح.

 تحقيق



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 تالميذ األسبوع

 TERM 2 WEEK 2 TERM 2 WEEK 3 

FOUNDATION A: Khadija R Amelia 

FOUNDATION B: Ayesha Arsh 

FOUNDATION C: Ali I Riham 

GRADE 1A: Farouk Rena 

GRADE 1B: Selima Mohammed 

GRADE 1C: Hassan Prisma 

GRADE 2A: Azaan Uwais 

GRADE 2B: Paisios Renarose 

GRADE 2C: Baneen Corina 

GRADE 2D: Yumna Abdirahman 

GRADE 3A: Aayah Ali H 

GRADE 3B: Sasha Abdul-Aziz 

GRADE 4A: Merheb Oakley 

GRADE 4B: Leuaina Adam 

GRADE 4C: Malak Aldin 

GRADE 56A: Jeanette Ali 

GRADE 56B: Kawsar Adam 

GRADE 56C: Maryam Gabriel 

GRADE 56D: Mohammed Jibril 

GRADE 56E: Mahmoud Badriya 



 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 تالميذ األسبوع

 TERM 2 WEEK 2 TERM 2 WEEK 3 

SPECIALIST STUDENT OF THE WEEK 

   
VISUAL ART   

FOUNDATION:  Radwan Maram 

GRADE 1:  Mohamed Elif 

GRADE 2:  Mousa Wafa 

GRADE 3:  Trina Bakr 

GRADE 4:  Karma Bilal 

GRADE 5:/6: Aqsa Ahmad 

   

P.E.   

FOUNDATION:  Fatima Adil-Salih 

GRADE 1:  Myah Farouk 

GRADE 2:  Elif Amiir 

GRADE 3:  Aaliyah Ahmed 

GRADE 4:  Rachael Adam 

GRADE 5:/6: Ahmad Ayla 

   
STEM   

FOUNDATION:  Junior Ismail 

GRADE 1:  Hussein Abdullahi 

GRADE 2:  Douha Zaynab 

GRADE 3:  Abdul Abdul-Aziz 

GRADE 4:  Deniz Toqa 

GRADE 5:/6: Emin Arda 



 

 

 

 

 

 

 برنامج الدراجة

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

هو برنامج إلعادة تدوير  Dr Crankyقيد التشغيل.  Dr Cranky’s Bikes for Kidsأيام جمعة ، كان لدينا برنامج  1خالل آخر 

أيًضا  Dr Crankyالدراجات في المدرسة االبتدائية ويهدف إلى ضمان حصول الطالب على دراجة صالحة للسير على الطريق. يقوم 

 بإصالح الدراجات ويوفر الدراجات ألفراد األسرة.

 حتى اآلن في داالس بروكس ، كان لدينا ما يلي:

 تصليح دراجات -23

 توزيع الدراجات - 2

 الدراجات المتداولة -1

 دراجات تم إنقاذ أجزائها -5

 الخوذ التي تعطى للطالب -81

 أقفال تعطى لألطفال - 82

 لقد ساعدنا:

 23بنين: 

 81البنات: 

 ال توجد خبرة ضرورية مطلوبة حيث يتم توفير التدريب. -لكي نستمر ، نحن ندعو أي متطوعين للمساعدة في اإلصالحات 

 إذا كان لدى أي عائلة أي دراجات غير مرغوب فيها في حالة معقولة ، يمكنك أيًضا التبرع بها في إحدى جلساتنا.

 

 

 

مساًء في سقيفة  2322صباًحا أو  1322لمزيد من المعلومات ، احضر إحدى جلساتنا صباح كل يوم جمعة في الساعة 

 الدراجات بالمدرسة.

 

 

 

 



 مركز المجتمع

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 
 Ladiesو  Baby Circusعيد مبارك لجميع العائالت التي تحتفل بالعيد ، نتمنى أن تستمتع باحتفاالتك مع عائلتك وأصدقائك. سيبدأ 

Zumba .في األسبوع الرابع بعد رمضان 

 يعد مركز المجتمع مكانًا رائعًا لتعلم أشياء جديدة ومقابلة أشخاص آخرين. نرحب بالمشاركين الجدد للحضور واالنضمام إلى برامج المركز
 أو مجرد تناول الشاي / القهوة والدردشة.

 مجموعات اللعب 

إلى الساعة  82322صباًحا وجلسات بعد الظهر من الساعة  88322صباًحا إلى  82مجموعات اللعب يومي االثنين والثالثاء. الجلسات الصباحية من 
 مساءً  2322

 .نادي اإلفطار

 .صباًحا 111صباًحا حتى  181اآلن مفتوح يوميًا من الساعة 

 

 :اللغة اإلنجليزية للمحادثة

 .مساءً  82.81إلى  3.81ستقام 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. 88/88/22: كل يوم أربعاء ابتداء من ايمت

 مساء 2.22-1.12الوقت: 

 غرفة 1/5وين: 

 

 سيرك األطفال

 ظهًرا بدًءا من األسبوع الرابع 82322صباًحا حتى  88322كل يوم أربعاء من الساعة  

 

 نادي الخياطة

 صباحا 88.22 -صباحا  3.81يوم االثنين صباحا من 

 3زومبا للسيدات

 صباًحا 82322صباًحا حتى  3322كل خميس من الساعة  

 .1تبدأ في األسبوع 

 

 شكرا جزيال،

 .فاطمة 

 داالس بروكس كوميونيتي هاب.

 32238818: هاتف: 

 2183111211الموبيل: 
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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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