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 فريق  الرئيسي

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

ي فصولنا الدراسية رائعة وقد أعجبت بشكل خاص بقدرة الطالب عىل التحمل. كان 
 
كانت جودة التعلم ف

ي الصفي   
 
ي طالبنا ف

 
األسبوع  NAPLANالذين أكملوا بنجاح اختبارات  5و  3هذا واضًحا بشكل خاص ف

ي 
ي التغلب عىل العقبات الت 

 
. نحن نشجع الطالب باستمرار عىل امتالك عقلية النمو ألنها تساعد ف ي

الماض 

ي امتالك عقلية النمو ، نفهم أهمية المثابرة 
 
ء جديد أو تطوير مهارة جديدة. ف ي

يواجهها الطالب عند تعلم ش 

ك ، يمكنك تغيي  طريقة التعلم. ثق بنفسك  والتصميم. تظهر األبحاث أنه من خالل تغيي  طريقة تفكي 

ي قدرتك عىل التغيي  والتعلم والتطوير )انظر الصورة أدناه(
 
 وخاصة ف

 

 

 

 

 

 

 

 تجمع

ا أن أبلغكم أن قادة الطالب لدينا يقودون جمعيات مدرستنا. إن الثقة 
ً
ي جد

يسعدن 

ي 
امهم الحقيق  ي أظهرها كل من الطالب والموظفي   ، إىل جانب احي 

واإليجابية الت 

ي أن مدرسة 
 
ك ىلي أدن  شك ف

تواصل إجراء  DBCPSوامتنانهم لمدرستنا ، لم تي 

ي دعم قادتنا من خالل 
 
ي جميع أنحاء المدرسة. يرجى االستمرار ف

 
ة ف تحسينات كبي 

ي أظهروها خالل هذه الجلسات 
حضور اجتماعات مدرستنا. كانت الثقة والبالغة الت 

 ممتازة. 

 

 

  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"

 

 .Show and Tellلقد بدأنا 

 

ل ومشاركة ما فعلوه مع المجموعة. تتيح هذه التجربة لألطفال امتالك عرضهم  Kinder Petيتناوب األطفال عىل أخذ  )عباس القرد( إىل المي  
 التقديمي أثناء استخالصهم من تجارب  هم الخاصة ، مما يتيح لجميع األطفال فرصة استكشاف وجهات نظر مختلفة. 

 

ا من التنظيم والتماسك. نحن نهدف إىل أن يتعلم األطفال بناء الرسائل ونقلها 
ً
ي سياقها ، ونمنحها مزيد

 
دف به نحن نتعلم كيف نضع محادثاتنا ف

ي هذا الجزء
 
 ألولياء األمور لمشاركتهم ف

ً
 من وثقة. أحسنت صنًعا لديما وراعي اللذين شاركا مغامراتهما مع عباس لمجموعتنا. بالطبع ، شكرا

" ىلي
 "الواجب المي  

 

 

اف بالبلد.   مجموعة الموسيق  واالعي 

 . ي
 
ي تلعب بالكلمات واألصوات والقواف

 لقد استخدمنا اآلالت الموسيقية للرد عىل اإليقاع وتعزيز تجاربنا الغنائية الت 

 .(Inanay Kupu wanna)نحن نستخدم حالًيا اآلالت لتعلم أغنية من السكان األصليي   

 هذه مقدمة لزيادة الوعي بثقافة السكان األصليي   وسكان جزر مضيق توريس. 

نامج.  ي اليى
 
 مستمًرا ف

ا
 سيكون مجاًل

ي الشعور باألمان والتواصل والثقة ألن هذا مهم لنمو الدماغ بشكل عام. 
 
ي إنشاء بيئة غنية لدعم األطفال ف

 
 ستستمر الموسيق  ف

دعونا ال ننىس أن 
هي الموسيق  والرقص 

تجربة ممتعة 
ي روضة 

 
للغاية ف

عىل األطفال لنا جميًعا 
 أي حال

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 أخبار المرحلة التمهيدية

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 العدد

وقد استند تركي   القراءة عىل نصوص المعلومات. الختبار فهمهم ، يتعي   عىل الطالب  .L U Gيواصل الطالب تطوير معرفتهم بالحروف 

 بعد ذلك تذكر حقيقة ما. خالل جلسات الكتابة لدينا ، كان الطالب يستخدمون كلماتهم الصوتية لكتابة الجمل. 

 

 

ي توغل 
 
، يكون لدى األطفال  Wild Actionكان الطالب يحققون فيما يريدون معرفته عن الكائنات الحية وغي  الحية. بعد المشاركة ف

العديد من األسئلة حول الحيوانات. من أمثلة أسئلة الطالب ، "كيف تطي  الطيور؟" "لماذا يوجد ثقب فوق رؤوس الحيتان؟" و "كم عدد 

 أنواع الحيوانات المختلفة الموجودة؟"

 

 

 

ي تطوير فهمهم للعدد وكيفية عمل المجموعات باستخدام عدادات تصل إىل 
 
. كان األطفال يتعلمون عن 01و  01استمر الطالب ف

ي يمكن أن تحتوي  ها الحاوية ويقومون بالتنبؤات. 
 السعة. لقد كانوا يستكشفون الكمية الت 

 سؤال



 1أخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

ي مجال محو األمية ، كان طالب الصف األول يستكشفون النصوص المتعلقة بوحدة االستفسار الخاصة بنا "إنه عالم مادي" لقد ركزنا 
 
ف

ي الكتابة ، عاد الطالب إىل ال
 
لتذكر نص عىل المواد البالستيكية والورقية. لقد تعلمنا كيفية العودة إىل النص لإلجابة عىل األسئلة الحرفية. ف

ي اللعب من خالل عمليات إعادة الفرز. 
 
 الحقائق الشيقة واستكشاف تجارب  هم ف

 حساب

 تحقيق

 

ي الحساب ، يواصل طالب الصف األول استكشاف طرق مختلفة يمكن من خاللها تقسيم األرقام. لقد كنا نستكشف المشاكل ذات 
 
ف

ي تدعو الطالب إىل التفكي  النقدي. ما زلنا نتعلم جمع البيانات وتمثيلها. يقوم الطالب بمسح نظرائهم لجمع البي
ت اناالصياغة المفتوحة الت 

 وتمثيلهم برصًيا. 

ي استكشاف جميع أنواع المواد المختلفة من حولنا. لقد صنعوا أشياء مختلفة باستخدام مواد 
 
ا رائًعا ف

ً
لقد قض  طالب االستفسار وقت

ي الحفاظ عىل بيئة 
 
 حول مفهوم إعادة التدوير وأهميته ف

ا
ي أن يصبحوا أكير فضوًل

 
مثل البالستيك والورق والنسيج. بدأ الطالب ف

 مستدامة. 

 

 

 

 



2اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

ي فهم االستنتاج. يمكن للطالب استخدام صور وسيناريوهات مختلفة لتحديد ما 
 
تمكن الطالب من إجراء اتصاالت مع النصوص وبدأوا ف

ي 
 
ي تصديقهم. تمكن الطالب من كتابة خطاب مقنع وبدأوا ف

 
ي استخدام وسائل اإلقناع للتأثي  عىل اآلخرين ف

 
يمكن أن يحدث. استمر الطالب ف

 تصميم إعالن. 
 
 

 حساب

  تحقيق

 

اتيجيات لحل مجموعة من مسائل صياغة الجمع والطرح. تمكن الطالب من تحديد الكلمات  ي استخدام االسي 
 
استمر الطالب ف

ي ذلك كتلة 
 
اتيجيات لحل المشكالت. كان الطالب قادرين عىل تحديد قياسات األشياء بما ف األساسية واستخدام أفضل االسي 

 األشياء باستخدام موازين وطول الجسم. 
 
 

ي 
 
ي التحقيق وتحديد المواد المصنوعة ، ومن أين أتوا وكيف تؤثر عىل بيئتنا. حدد الطالب كيف تلعب إعادة التدوير دوًرا ف

 
 استمر الطالب ف

ي إحضار المواد المعاد تدويرها مثل الزجاجات البالستيكية وال
 
 علبعالمنا وما هي آثارها عندما ال نقوم بإعادة التدوير. يرجى االستمرار ف

والكرتون. مقدر  جدا من   قبل الجميع. 

 



0/3اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 

 حساب

. 

ي خطوط 
 
ي االستفسار ، كان الطالب يعملون عىل اتخاذ قرارات أخالقية تتعلق بوحدة االستفسار "نحن العالم". إنهم يحققون اآلن ف

 
ف

 تحقيقهم من خالل الوصول إىل مصادر متعددة للمعلومات لتطوير معرفتهم. 
 

 :  تذكي 
وب إىل المدرسة كل يوم. ·   يرجى التأكد من إحضار الطالب قبعة وزجاجة مش 
 دقيقة من القراءة كل ليلة وامأل مذكرات القراءة الخاصة بك.  01· 
ىلي مستحق كل يوم جمعة. · 

 الواجب المي  

 تحقيق

اتيجية القراءة للتلخيص ، سواء من خالل النصوص الخيالية وغي  الخيالية. ركزت هذه  ي مجال محو األمية ، كان الطالب يعملون عىل اسي 
 
ف

ي الكتابة ، أكمل الطالب للتو وحدة الكتابة المقنعة 
 
اتيجية عىل تحديد أهم المعلومات واستخدام كلماتهم الخاصة لتلخيص النص. ف االسي 

ات اللغة. لقد تمكنوا من  ي تظهر النمو من خالل استخدامهم لمي  
إقناع الخاصة بهم والت 

لتقارير نبدأ اآلن وحدة جديدة قرائهم من خالل اختيار كلمات رائعة. 
 االستفسار لدينا. المعلومات المرتبطة بموضوع 

 

 

ي تكافؤ الكسور المختلفة. تم عرض المشاكل من خالل مجموعة متنوعة من 
 
ي وحدة عىل الكسور. سنبحث ف

 
ي الحساب ، بدأ الطالب ف

 
ف

 المشاكل الصياغية. 

ا الفرق بي   األشكال ثنائية وثالثية األبعاد ، جنًبا إىل جنب مع خص ائص ه ا. وش م ل ذل ك ت دري ًب ا ع م ل ًي ا ع ىل أنش ط ة 
ً
استكشف الطالب أيض

 حيث قاموا بقص وطي أشكال ثالثية األبعاد مختلفة من الورق لمناقشة الوجوه والحواف والرؤوس. 

 



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب 

ي سبقت 
ة الت  ي نابالن. كان عملهم الشاق وجهدهم طوال الفي 

 
ئ المعلمون جميع طالب الصف الخامس عىل جهودهم الرائعة ف يهت 

 وأثناء االختبارات أمًرا رائًعا. 

 شكرا لك

 

 

6/5اخبار المرحلة   

كي   لدينا بتجارب الحياة الحقيقية. لقد طورنا معرفتنا 
ي الحساب ، كان الطالب يصلون إىل معرفتهم السابقة ويربطون مفهوم الي 

 
ف

ية وكذلك إيجاد كسور مكافئة. واجه الطالب تحديات حسابية  ومهاراتنا مع الكسور وتعلمنا كيفية تحويل الكسور إىل الكسور العش 

اك وتنشيط مهارات حل المشكالت لديهم باإلضافة إىل إثارة النقاش بي   أقرانهم.   تعمل عىل إش 

 شكرا لك

ي االستفسار ، كان الطالب يستكشفون جوانب مختلفة من تكيفات الحيوانات وأحداث الطقس وتغي  المناخ. عىل مدار األسبوع 
 
ف

ي ، أنشأ جميع الطالب طوال 
ي يتم إنشاؤها بحلول  5/5الماض 

ا لرؤية القطع النهائية الرائعة الت 
ً
خطوط استفسار. نحن متحمسون جد

ي القراءة. تمكن الطالب من تطبيق هذه المهارة عىل مجموعة من النصوص غي  
 
ي محو األمية ، قمنا ببناء مهارات إعادة الصياغة ف

 
ف

ي األسبوع الرابع ، تمكن الطالب من نش  مقال أخي  مقنع. خالل األسبوع 
 
الخيالية حول تغي  المناخ والطقس والتكيف مع الحيوانات. ف

ي استكشاف هيكل ولغة تقارير المعلومات. 
 
 الخامس بدأنا ف

 تحقيق



 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 تالميذ األسبوع

 المدة 0 أسبوع 5 المدة 0 أسبوع 4 

 A: Issa Maryam Aمؤسسة 

 B: Redwan Nidalمؤسسة 

 C: Abby Aminaمؤسسة 

 8A Jazaiah Jenan  الصف 

 8B Wali Nour  الصف 

 8C Adrian Roya  الصف 

 2A Ayla Mustafa  الصف 

 2B Zaynab HAfsa  الصف 

 2C Halil Khodar  الصف 

 2D Maya Yazan  الصف 

 2A Yaren Ibrahim  الصف 

 2B Zahra Ali  الصف 

 1A Muhammedemin Imran  الصف 

 1B Kasem Gulsum  الصف 

 1C Nada Davina  الصف 

 1/6A Jeanette Ashfiya  الصف 

 1/6B Malak Kamile  الصف 

 1/6C Fatima Eness  الصف 

 1/6D Serena Aisha  الصف 

 1/6E Farida Ahmed  الصف 



 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 تالميذ األسبوع

 األسبوع 6 األسبو3 طالب تخصص األسبوع:

   فن

 Farya Adil-Salih مؤسسة :

 Hassan Rital 8  الصف 

 Issa Douha 2  الصف 

 Ali Musa 2  الصف 

 Sadiq Amira 1  الصف 

 Mojtaba Mahmoud 1/6  الصف 

   تمرين

  Maryam مؤسسة 

  Joumana 8  الصف 

  Mohamad 2  الصف 

  Sophia 2  الصف 

  Maya 1  الصف 

  Yehya 1/6  الصف 

STEM   

 Ella Fatima مؤسسة 

 Adrian Prisma  8 الصف 

 Jafar Yumna 2  الصف 

 Razan Rania 2  الصف 

 Taha Merheb 1  الصف 

 Hamza Saffia 1/6  الصف 

   

   



 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  82:21صباًحا وجلسات بعد الظهر من الساعة  88:21صباًحا إلى  81مجموعات اللعب يومي االثنين والثالثاء. الجلسات الصباحية من 
 مساءً  2:11

 .نادي اإلفطار

 .صباًحا 111صباًحا حتى  181اآلن مفتوح يوميًا من الساعة 

 

 :اللغة اإلنجليزية للمحادثة

 .مساءً  82.81إلى  5.81ستقام 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. 88/88/21: كل يوم أربعاء ابتداء من ايمت

 مساء 2.21-1.11الوقت: 

 غرفة 1/6وين: 

 

 سيرك األطفال

 ظهًرا بدًءا من األسبوع الرابع 82:21صباًحا حتى  88:21كل يوم أربعاء من الساعة  

 

 نادي الخياطة

 صباحا 88.11 -صباحا  5.81يوم االثنين صباحا من 

 :زومبا للسيدات

 صباًحا 81:21صباًحا حتى  5:21كل خميس من الساعة  

 .1تبدأ في األسبوع 

 

 شكرا جزيال،

 .فاطمة 

 داالس بروكس كوميونيتي هاب.

 52158818: هاتف: 

 1185111111الموبيل: 

 

 

 



 مركز المجتمع

 احترام . فخر . ثقة . عزم.
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 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

 

 

 



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

 

 

 



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

 

 

 


