
BÜLTEN 

2. Dönem  

Sayı  3/2021 

MÜDÜR EKİBİNİN KÖŞESİ 

Müdür: Valerie Karaitiana     

Müdür Yardımcıları: Bn Anne-Maree Grozdanoski ve Bn Ameera Hassanein 

Telefon: 9309 1181 Vebsitesi: www.dallasps.vic.edu.au 

E-posta: dallas.brooks.cps@edumail.vic.gov.au 
 

Görüş Bakışımız: “Öğrencilerimizin okuryazarlıkta ve matematikte başarılı,  

yaratıcı, güvenli ve mutlu olmasıdır.” 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

 2Haziran, Çarşamba -  

 Doğa Botanik Bahçe Gezisi - 

Ana Sınıflar 

 14 Haziran, Pazartesi - Kra-

liçe'nin Doğum Günü Resmi 

Tatil - Okul kapalı olacaktır 

 15 Haziran, Salı’dan - 17 

Haziran Perşembe’ye - Dişçi 

Karavan Programı 

 17 Haziran, Perşembe - 

Bölgesel Satranç Turnuvası 

 18 Haziran, Cuma - AFL Gala 

Günü 

 22 Haziran, Salı ve 23 Haziran, 

Çarşamba günleri - Veli-

Öğretmen Görüşmeleri 

 23 Haziran, Çarşamba - 1. 

Sınıfların— Sıfır Atık Programı 

 24 Haziran, Perşembe - 3 ve 4. 

Sınıfların Sıfır Atık Programı 

 25 Haziran, Cuma - 2. Dö-

Sınıflarımızdaki öğrenimin kalitesi olağanüstü olmuştur ve özellikle öğrencilerin 
çalışma gayretlerinden etkilendim.  Bu, özellikle geçen hafta NAPLAN Testlerini 
başarıyla tamamlayan 3. ve 5. Sınıf öğrencilerimizde belirgindi.  Öğrencileri sü-
rekli olarak başarı ve büyümeyi getirecek düşünce yapısına sahip olmaya teşvik 
ediyoruz, çünkü yeni bir şey öğrenirken veya yeni bir beceri geliştirirken öğren-
cilerin karşılaştığı engellerin üstesinden gelmeye yardımcı oluyor.  Gelişen bir 
zihniyete sahip olarak, sebat ve kararlılığın önemini anlıyoruz.  Araştırmalar, 
düşünme şeklinizi değiştirerek öğrenim şeklinizi değiştirebileceğinizi gösteriyor.  
Kendinize ve özellikle değişme, öğrenime ve gelişme yeteneğinize inanınız. 
(aşağıdaki resme bakınız). 

 

 

BAYRAK TÖRENİ  

Öğrenci Liderlerimizin okulumuzun bayrak törenlerinde liderlik ettiğini size bild-

irmekten çok mutluyum.  Hem öğrencilerin hem de personelin gösterdiği güven 

ve olumlu hali, okulumuza olan içten saygı ve minnettarlıklarının yanı sıra, 

DBTİ'nun okul genelinde büyük gelişmeler kaydetmeye devam ettiğinden hiç 

şüphem olmadı. Lütfen okul toplantılarımıza katılarak liderlerimizi 

desteklemeye devam ediniz. Bu törenlerde gösterdikleri güven ve etkili ko-

nuşmaları mükemmeldi. 

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


Saygı      Gurur    Güven    Azim  

OFİS HABERLERİ 

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.  

VİKTORYADA ZORBALIĞA KARŞI GİRİŞİM  

Okullarımızda herkesin elinden gelenin en iyisini yapabileceği bir öğrenim ve başarı kültürü oluşturmak istiyoruz.  Öğren-

ciler yalnızca destekleyici ve güvenli bir ortamda öğrenebilir, gelişebilir ve büyüyebilir.  Genellikle zorbalık yanlış manada 

kullanıldığı için zorbalığın ne anlama geldiğini anlamak için velilerimize ve öğrencilere anlatmaya ihtiyacımız vardır.  Tek 

tek olaylar halinde gelşen, şahsen veya çevrimiçi olsun, ve kişiler arasındaki çatışma veya kavgalar zorbalık olarak 

tanımlanamaz. 

Zorbalık, fiziksel, sosyal ve/veya psikolojik zarara neden olmayı amaçlayan, tekrarlanan, sözlü, fiziksel ve/veya sosyal dav-

ranışlar yoluyla ilişkilerde süregiden ve kasıtlı olarak gücün kötüye kullanılmasıdır.  Bir bireyin veya bir grubun kendi 

güçünü veya algılanan gücünü, olmasını engelleyemeyen bir veya daha fazla kişi üzerinde kötüye kullanmasını içerebilir. 

Zorbalık, çeşitli dijital platformlar ve cihazlar aracılığıyla şahsen veya çevrimiçi olarak gerçekleşebilir ve açık veya gizli 

olabilir.  Zorbalık davranışı zaman içinde tekrarlanır veya tekrarlanma potansiyeline sahiptir (örneğin, dijital kayıtların 

paylaşılması yoluyla).  Herhangi bir biçimde veya herhangi bir nedenle zorbalık, kişiye ve etrafındaki insanlar da dahil 

olmak üzere anında, orta veya uzun vadeli etkiler yaratabilir. 

 

Daha fazla bilgi için 

https://www.education.vic.gov.au/about/programs/bullystoppers/Pages/default.aspx 

 

OKULA DEVAMLILIK 

  
Küçük yaşlardan itibaren, çocuklara okula "gelmeleri" ve sorumluluk almaları gerektiği öğretilirse, bu olumlu zihniyet 

akademik ve kariyer başarısına yardımcı olur ve yetişkinlikte fayda sağlar. 

 



Saygı      Gurur    Güven    Azim  

ANAOKULU HABERLERİ 

Show and Tell'e başladık—(Öğrencilerin sınıfa bir nesne getirip sunumunu yaptıkları öğretim metodu) 

 

Çocuklar sırayla oyuncak evcil hayvanımızı (Abbas adlı maymum) eve götürüyor ve Abbas’la evde neler 

yaptıklarını grupla paylaşıyorlar.  Bu deneyim, çocukların kendi deneyimlerinden yararlanarak sunumlarının 

sahipliğini üstlenmelerini sağlar ve tüm çocuklara farklı bakış açılarını keşfetme şansı verir. 

 

Çocukların,  güvenle mesaj oluşturmayı ve iletmeyi öğrenmelerini hedefliyoruz.  Abbas ile maceralarını grubu-

muzla paylaşan Dima ve Raei'ye tebrikler. Elbette, bu "ev ödevi"ne dahil olduğunuz için velilerimize teşekkür 

ederiz. 

Grup Müziği ve Ülkeyeyi tanıma 

Ritimlere yanıt vermek ve kelimeler, sesler ve tekerlemeler ile şarkı söyleme deneyimlerimizi geliştirmek için 

müzik aletleri de kullandık. 

Şu anda bir Aborijin şarkısını (Inanay Kupu wanna) öğrenmek için müzik aletleri kullanıyoruz. 

Bu, Aborijin ve Torres Boğazı Adalı kültürü hakkında farkındalık kazanmak için bir başlangıçtır. 

Bu programda devam edeceğiz. 

Müzik programı, genel beyin gelişimi için önemli olduğundan, çocukların kendilerine güvenmesine, ilgili ve 

kendinden emin olmalarını desteklemek için bir ortam oluşturmaya devam edecektir. 

 

Anaokulunda müzik ve dansın hepimiz için çok keyifli bir deneyim olduğunu unutmayalım. 

    



ANA SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

T 
 
Öğrenciler L U G harfleri hakkındaki bilgilerini geliştirmeye devam etmektedir.  Okuma odağımız  bilgi içeren 
metinleridir.  Öğrenciler anladıklarını test etmek için öğrencilerin okudukları  kitaptan bir olayı hatırlamaları 
gerekir.  Yazı dersimiz sırasında öğrenciler ses okuma bilgilerini kullanarak kelimeleri yazıp, cümlelerini 
oluşturuyorlar. 
 
 
Öğrenciler 10 ve 20'ye kadar olan sayıları, sayaçlar kullanarak sayıları öğrenip ve  sayıları nasıl gru-

plandırmayı öğreniyorlar.  Çocuklar kapasite hakkında bilgiler öğreniyorlar.  Bir kabın alabileceği miktarı 

araştırıyorlar ve tahminlerde bulunuyorlar. 

 

Öğrenciler canlılar ve cansız şeyler hakkında öğrenmek istedikleri bilgileri araştırıyorlar.  Wild Action (Yabani 

Hayvanlar) programına katıldıktan sonra çocuklar hayvanlar hakkında birçok sorular sordular.  Öğrencilerin 

sorularına örnek olarak, "Kuşlar nasıl uçar?" "Balinaların kafalarının üstünde neden bir delik vardır?" ve "Kaç 

çeşit hayvan türü vardır?" 

 

 



BİRİNCİ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

Okuryazarlıkta, birinci sınıf öğrencilerinin araştırma konusu "Bu Bir Malzeme Dünyasıdır" ve bu konuyla ilgili 

metinleri araştırıyorlar.  Plastik ve Kağıt malzemelere odaklanıyoruz. Kelimenin tam anlamıyla soruları 

yanıtlamak için metne nasıl döneceğimizi öğreniyoruz.  Öğrenciler yazılarını yazarken, ilginç olayları hatırlamak 

ve anlatım yoluyla oyun deneyimlerini keşfetmek için metne geri dönüyorlar. 

  

Matematikte, birinci sınıf öğrencileri sayıların bölümlere ayrılmasının farklı yollarını keşfetmeye devam et-

mektedirler.  Öğrencileri eleştirel düşünmeye davet eden, açık uçlu sözlü problemleri araştırıyoruz.   Veri top-

lamayı ve verileri temsil etmeyi öğreniyoruz.  Öğrenciler, veri toplamak ve onları görsel olarak temsil etmek 

için akranlarıyla anket yapıyorlar. 

 

Öğrenciler araştırma dersinde, çevremizdeki tüm farklı malzeme türlerini keşfederken harika zaman geçirdiler. 

Plastik, kağıt ve kumaş gibi malzemeleri kullanarak çeşitli nesneler oluşturdular. Öğrenciler geri dönüşüm 

kavramı ve bunun sürdürülebilir bir çevre sağlamadaki önemi hakkındaki konuya daha fazla ilgi duymaya 

başlıyorlar. 

 



İKİNCİ SINIFLAR 
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MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 

OKURYAZARLIK  

Öğrenciler metinler okuyorlar ve metinlerden anlam çıkarmaya başladılar.  Öğrenciler neler olabileceğini belirlemek için farklı res-

imler ve senaryolar kullanabilirler.  Öğrenciler, onlara inanmaları ve başkalarını etkilemek için ikna edici yöntemler kullanmaya de-

vam ettiler.  Öğrenciler ikna edici bir mektup yazabildiler ve bir reklam tasarlamaya başladılar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Öğrenciler bir dizi yazılı toplama ve çıkarma problemlerini çözmek için stratejiler kullanmaya devam ettiler.  Öğrenciler anahtar 

kelimeleri belirleyip en iyi stratejiyi kullanabildiler.  Öğrenciler, para hakkında bilgiler öğreniyorlar.  Paranın değerleri dahil parayı 

belirlemeye ve sipariş vermeye başladılar.  Öğrenciler ölçüm aletlerini kullanarak, nesnelerin uzunluğu ve  nesnelerin kütlesi de da-

hil olmak üzere nesnelerin ölçümlerini belirleyebildiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler, eşyaların hangi malzemelerden yapıldığını,  bu malzemelerin nereden geldiklerini ve çevremizi nasıl etkilediklerini 

araştırmaya ve tanımlamaya devam ettiler.  Öğrenciler, geri dönüşümün dünyamızda nasıl bir rol oynadığını ve bunun bize nasıl 

hissettirdiğini ve sahip olduğu etkileri ve geri dönüştürmediğimizde neler olduğunu belirlediler.  Lütfen plastik şişe, teneke kutu ve 

karton gibi geri dönüştürülmüş malzemeleri getirmeye devam ediniz.  

 



ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

MATEMATİK 

3 ve 4.  Sınıf öğrencileri, okuryazarlık dersinde, hem kurgu hem de kurgusal olmayan metinleri  özetlemeye çalışıyorlar.  
Bu stratejiyle, en önemli bilgileri belirlemeye ve daha uzun bir metni özetlemek için öğrenciler kendi kelimelerini 
kullanmaya odaklandılar.  Yazılı olarak, öğrencilerin okuyucularını ikna etmeyi amaçlayan dil özelliklerini kullanarak 
kendilerin geliştirdikleri, ikna edici yazılar konusunu yeni tamamladık.  Şimdi, araştırma konumuza ilgili bilgi raporları 
üzerine yeni bir ders başlatıyoruz.  

 

 

 

 

 

 

Matematikte, öğrenciler kesirler hakkında bir konuya başlamışlardır.  Farklı kesirlerin denkliğine bakacağız.  Matematik 
problemleri, sözlü problemler aracılığıyla sunulmuştur.  

Öğrenciler ayrıca özellikleriyle birlikte 2 ve 3 Boyutlu şekiller arasındaki farkı da keşfettiler.  Bu, yüzleri, kenarları ve 
köşeleri tartışmak için farklı 3Boyutlu şekilleri kağıttan kesip katladıklayarak uygulamalı etkinlikler yaptılar.  

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde , öğrenciler 'biz dünyayız' araştırma birimimizle ilgili etik karar verme üzerinde çalışıyorlar. Şimdi, 
bilgilerini geliştirmek için çok sayıda bilgi kaynağına erişerek sorgulama hatlarını araştırıyorlar.  

Hatırlatmalar:  

•      Lütfen öğrencilerin her gün okula bir şapka ve bir su şişesi getirmelerini sağlayınız.  

 Her gece 20 dakika kitap okunması gerektiğini ve okuma günlüğününün doldurulması gerektiğini unutmayınız.  

  Ev ödevinin her Cuma günü iade edilmesi gerekmektedir. 
 



BEŞ VE ALTINCI SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

Okuryazarlıkta, okuma konusunda bir cümleyi başka kelimelerle ifade etme becerileri geliştiriyoruz. Öğrencil-

er, bu beceriyi iklim değişikliği, hava durumu ve hayvan adaptasyonları hakkında bir dizi kurgusal olmayan 

metinlere uygulayabildiler.  Dördüncü haftada öğrenciler ikna edici son bir parça yayınlayabildiler.  Beşinci 

hafta boyunca bilgi raporlarının yapısını keşfetmeye başladık. 

 

 

Matematikte, öğrenciler önceden öğrendikleri bilgilerine kullanıyorlar ve bu bilgileri gerçek yaşam deneyim-

leriyle ilişkilendiriyorlar.  Bilgi ve becerilerimizi kesirlerle geliştiriyoruz ve kesirleri ondalık sayılara nasıl çevi-

receğimizi ve eşdeğer kesirleri nasıl bulacağımızı öğrendik.  Öğrencilere, problem çözme becerilerini meşgul 

eden ve etkinleştiren ve aynı zamanda akranları arasında tartışmayı tetikleyen matematik problemleri  ver-

ilmiştir. 

 

 

Araştırma dersinde öğrenciler, hayvanların adaptasyonlarını (uyum sağlama), hava durumlarını ve İklim 

değişikliğinin farklı yönlerini araştırıyorlar. Geçtiğimiz hafta boyunca 5 ve 6. Sınıf öğrencileri araştırma 

konularının hatları oluşturdular. Dönem sonuna kadar 5 ve 6. Sınıflardan tamamlamış oldukları derslerini 

görmek için çok heyecanlıyız. 

Teşekkürler 

Öğretmenler tüm 5. Sınıf öğrencilerini NAPLAN testlerinde gösterdikleri harika çabalardan dolayı tebrik 

ediyorlar.  Testler sırasında ve öğrencilerimizin başlangıçtan sonuna kadar yaptıkları sıkı çalışmaları ve çaba-

larını görmek müthişti. 

Teşekkür ederiz 

 

ARAŞTIRMA 
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HAFTANIN ÖĞRENCİSİ 

 2. DÖNEM, 4.  HAFTA 2. DÖNEM, 5. HAFTA 

ANA SINIF A: Issa Maryam A 

ANA SINIF B: Redwan Nidal 

ANA SINIF C: Abby Amina 

1A: Jazaiah Jenan 

1B: Wali Nour 

1C: Adrian Roya 

2A: Ayla Mustafa 

2B: Zaynab Hafsa 

2C: Halil Khodar 

2D: Maya Yazan 

3A Yaren Ibrahim 

3B: Zahra Ali 

4A: Muhammedemin Imran 

4B: Kasem Gulsum 

4C: Nada Davina 

5/6 A: Jeanette Ashfiya 

5/6 B: Malak Kamile 

5/6 C: Fatima Eness 

5/6 D: Serena Aisha 

5/6 E: Farida Ahmed 



Saygı      Gurur    Güven    Azim  

HAFTANIN ÖĞRENCİSİ 

 2 DÖNEM, 4. HAFTA 2. DÖNEM, 5. HAFTA 

 

GÖRSEL SANATLAR   

ANA SINIF:  Farya Adil-Salih 

1. SINIF:  Hassan Rital 

2. SINIF:  Issa Douha 

3. SINIF:  Ali Musa 

4. SINIF:  Sadiq Amira 

5 VE 6. SINIFLAR: Mojtaba Mahmoud 

   

BEDEN EĞİTİMİ   

ANA SINIF:  Maryam  

1. SINIF:  Joumana  

2. SINIF:  Mohamad  

3. SINIF:  Sophia  

4. SINIF:  Maya  

5 VE 6. SINIFLAR: Yehya  

   

BİLİM   

ANA SINIF:  Ella Fatima 

1. SINIF:  Adrian Prisma 

2. SINIF:  Jafar Yumna 

3. SINIF:  Razan Rania 

4. SINIF:  Taha Merheb 

5 VE 6. SINIFLAR: Hamza Saffia 



TOPLUM BİNASI 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

 

Toplulum Binası, yeni şeyler öğrenmek ve yeni insanlarla tanışmak için harika bir yerdir.  Yeni katılımcılar gelip 

binamızdaki programlara katılabilir veya sadece bir çay/kahve içip sohbet edebilirler. 

 
Oyun Grupları: Oyun Grupları Pazartesi ve Salı günleri yapılmaktadır.  Sabah grubu saat 10:00 ile 11:30 arasın-
da, ö.s grupları ise 12:30 ile 2:00 arasındadır.   
 
 

 

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 8:15-8:45 arasında Toplum Binasında yapılmaktadır ve 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 

Bebek Sirki: 

4. Haftada devam edecek olan bebek sirki her Çarşamba sabah 11.30– ö.s. 12.30 arası 

Bayanlar için Zumba: 4. haftada devam edecek olan Zumba her Perşembe sabah 9.30-10.30 arası. 

 

 

 

Daha fazla bilgi için, lütfen Toplum Binası Koordinatörü Fatima Ghazzaoui ile konuşunuz. 
Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 



TOPLUM BİNASI 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

2021 Dallas Toplum Binası’nda Bayram Kutlaması 



Saygı      Gurur    Güven    Azim  
















