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 فريق  الرئيسي

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 التعلم

ا عىل والدينا ومقدمي 
ً
. نشكرك أيض شكًرا لجميع طالبنا وعائالتنا وموظفينا عىل المرونة والتفاؤل الذي أظهروه مع هذا اإلغالق الحالي

لك. نحن ممتنون بشكل خاص للتتبع الدقيق لجميع المراسالت المدرسية كل يوم ،  ز ي منز
ز
الرعاية عىل إدارة التعلم المرن عن ُبعد ف

ر العائالت بالتواصل مع معلم الفصل أو القيادة إذا كنت بحاجة إل الدعم. 
ّ
. نذك ي الوقت الحالي

ز
ي نواجهها جميًعا ف

 نظًرا للتحديات الت 

اكة مع أولياء األمور خالل األيام المقبلة وسنواصل تقديم أي دعم يمكننا تقديمه للطالب  نتطلع إل مواصلة العمل عن كثب بالشر

 واألرس خالل هذا الوقت الصعب. 

 

ي والية فيكتوريا بأن: 
ز
نا من قبل كبنر مسؤولي الصحة ف  تم تذكنر

ل عندما يكون  ز ي المنز
ز
ز من خالل البقاء دائًما ف من األهمية بمكان أن يظل الجميع يقظير

عىل ما يرام ، وارتداء قناع الوجه ، وأداء نظافة اليدين بانتظام ، والحفاظ عىل االبتعاد 

 الجسدي عن اآلخرين عندما يكون ذلك عملًيا. 

وي    ج الختبار  ي الن 
ز
عندما  COVID-19ال يزال المجتمع المدرسي يلعب دوًرا مهًما ف

ي 
ز
يكون لدى الطالب أو الموظف أي أعراض ، مهما كانت خفيفة ، والتأكد من بقائهم ف

ل حت  يتحسنوا.  ز  المنز

 

 الحضور

ي المدرسة. يحتاج الطالب إل 
ز
نعتقد أن نجاح الطالب يعتمد عىل الحضور الجيد ف

الذهاب إل المدرسة بانتظام من أجل المشاركة الكاملة واالستفادة القصوى من 

تعليمهم. يتيح الحضور المنتظم للطالب الوصول إل تعليم كامل ، مما يسمح لهم 

 بذلك

  سيتم  -عطلة عيد ميالد الملكة  -يونيو  41االثنين

 إغالق المدرسة

  طبيب األسنان -حزيران  41الخميس  - 41الثالثاء 

  مقابالت أولياء  -يونيو  22واألربعاء  22الثالثاء

 األمور والمعلمين

  اليوم األخير من الفصل  -حزيران )يونيو(  21الجمعة

 الدراسي الثاني

خياروتلاه ذه ركذت  



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

الوصول إل 

ي المدرسة الثانوية وغالًبا ما 
ز
ي المدرسة االبتدائية أنماط سيئة ف

ز
 إمكاناتهم الكاملة. عادة ما يكون لدى الطالب ذوي األنماط السيئة ف

ي وقت الحق من الحياة. كما أن ضعف الحضور 
ز
ز الحضور إل المدرسة واإلنجاز ف ينفصلون عن المدرسة. هناك ارتباط مبارسر بير

وري لطالب   .DBCPSيجعل من الصعب عىل األطفال تكوين عالقات إيجابية مع أقرانهم ؛ نشعر أن الحضور الجيد ضز

 

 

 

 

 

 

 تغينر التفاصيل

ي حالة تغينر أرقام الهاتف ، يمكن للمدرسة االتصال بأولياء
ز
ي حالة تغينر أي تفاصيل شخصية. من المهم أنه ف

ز
 يرجى إبالغ مكتب المدرسة ف

ي حاالت الطوارئ ، يرجى إبالغنا. إذا كنت تريد أن يقوم شخص ما بإحض
ز
ي حالة تغينر جهات االتصال ف

ز
ار األمور وأولياء األمور. وبالمثل ، ف

جى التأكد من أنك أبلغت المدرسة شخصًيا حت  يمكن إضافة هذا الشخص إل قائمة الطوارئ الصطحاب طفلك.   طفلك ، فنر

 

CSEF - التطبيقات المفتوحة اآلن تقدم اآلن :  

ي المكتب. إذا كان لديك بطاقة رعاية صحية أو بطاقة امتياز حالية ،  CSEFتطبيقات 
ز
)المعسكرات والرياضة وصندوق الرحالت( المتاحة ف

ي أقرب وقت ممكن ، وإحضار نسخة من بطاقتك. 
ز
جى رؤيتنا إلكمال النموذج الخاص بك ف دوالًرا  121عبارة عن دفعة بقيمة  CSEFفنر

 أمريكًيا مقابل أي معسكرات أو رياضات أو رحالت قد يشاركها طفلك. باب التقديم مفتوح اآلن. 

 

 

 

 أخبار مكتب أدارة المدرسة

 



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  أخبار روضة االطفال "الكندركارتن"

 

 .  كان أسبوع المصالحة. من خالل الموسيق  والفن ، تمكنا من استكشاف مجال التعلم هذا بشكل أكنى

ام شعب األمة األول لتقاسم أراضيهم.   لقد تعلمنا مؤخًرا شكر وتقدير البلد حيث أنشأنا أهمية احن 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز ، وكانت مصنوعة من  -لقد صنعنا آالت موسيقية  أعواد المطر األصلية الخاصة بنا. تم استخدام هذه من قبل قبائل تأطنر السكان األصليير
ا يشبه صوت المطر. 

ً
ازها ، فإنها تصدر صوت ز  سيقان النباتات وعندما تم اهن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زراعة البذور

اء بأنفسنا. عندما نالحظ بذورهم ، نتعرف عىل كيفية تهيئة البيئة المن ة لهم اسبقادتنا قراءة جاك وشجرة الفاصولياء إل زراعة الفاصوليا الخضز
ح هذه العملية. بعضها: البذور ، والجذور ، والجذع ، واألوراق ، والري ، والش ي الظهور ، ونحن نكتسب مفردات لشر

ز
، مس لينمووا. لقد بدأوا ف

 والنمو

 



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  أخبار روضة االطفال "الكندركارتن"

 جعل منطقة الثلج لدينا )يستمر(

دالجو. يستوعب األطفال هذا المفهوم من خالل معرفتهم واهتماماتهم السا ا لتعلمنا لمفهوم المطر والغيوم هو استكشافنا للنى
ً
،  بقةكان امتداد

ي الغرفة. كيف سيبدو المكان 
ز
ة ف ي من خالل تمكينهم من خلق بيئة ثلجية صغنر

وكان فيلم "مجمد" مرجًعا شائًعا. لقد دعمنا توجيههم الذات 

ي ستجدها هناك؟ كيف ستبدو األشجار؟ كيف سيبدو المحيط من حيث اللون والشكل والشكل؟
 البارد؟ ما أنواع الحيوانات الت 

 كانت هذه هي األسئلة المطروحة والمتابعة. 

 

 

 

 

 

 

 

ات المستمرة  الخنى

 

ي أن يكون تجربة جذابة وهادفة حيث يكون األطفال قادرين عىل امتالك إحساس أكنى بملكية تعلمهم. أتيحت  Show and Tellاستمر برنامج 
ز
ف

 حظللمقدم فرصة لإلجابة عىل أسئلة الجماهنر ، واستند العديد من األطفال إل ردود بعضهم البعض. نتعلم أن نطرح األسئلة ذات الصلة ، ونال 
ي أخذ زمام المبادرة. 

ز
ز اآلخرين ، ونتخذ الدور ف  أوجه التشابه بيننا وبير

 

 

 

 

 

ي أن األطفال يتعرفون عىل أسمائهم ويتعرفون عىل 
نامج. وهذا يعتز سيكون التعرف عىل االسم وتشكيله مجال تعلم مستمر مضّمن عنى النى

ا اهتمام األطفال بأسمائهم للتعرف عىل 
ً
ي ذلك اللعب. لقد استخدمنا أيض

ز
ي تنتمي إل اسمهم من خالل األنشطة المختلفة بما ف

الحروف الت 

تها.  . يظل تعلم اسمنا ممتًعا ومناسًبا لتطورها ووتنر ي
 بعض أصوات الحروف من خالل األغاتز

 ما هو الحرف الذي يبدأ اسمك به؟ ما هو صوت تلك الرسالة؟



 

 

 

 

 

 

 أخبار المرحلة التمهيدية

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفة القراءة والكتابة

ي الكتابة إل كتابة حقائق عن التماسيح ورسم صورة تتناسب معها. تم  .L U Gيواصل الطالب تطوير معرفتهم باألحرف 
ز
ز ف كنر

وقد استند الن 
ي بناء تذكرهم ألول 

ز
كلمة.   22تشجيع الطالب عىل كتابة جملهم الخاصة بشكل مستقل. استمر الطالب ف  

 حساب
ي ممارسة قدرتهم عىل النظر إل عدد صغنر من األشياء والتعرف عىل الفور عىل عدد األشياء الموجودة دون الحاجة إل الع

ز
د. استمر الطالب ف

ا تسلسل األعداد المفقودة عىل خط األعداد. 
ً
 استكشفوا أيض

 

ي بيئة 
ز
ي أنحاء المدرسة وناقشوا ما يمكن أن يجده ف

ز
كان الطالب يحققون فيما يريدون معرفته عن الكائنات الحية وغنر الحية. تجولوا ف

 المدرسة. 

 

 تحقيق



 1أخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

ي األسبوع السادس لمحو األمية ، كان طالب الصف األول يستكشفون النصوص المتعلقة بوحدة االستفسار "إنه عالم مادي" لقد ركزنا 
ز
ف

ز عىل الطالب الكتابة عن تجربتهم ز الفصول وأنشأنا مركبة فضائية. بعد ذلك ، يتعير ي بير
 عىل المواد المعدنية. لقد كنا نتعلم بشكل تعاوتز

 . ي
ي كنا نعلمهم بها ، بناًء عىل فهمهم للنص اإلجرات 

 باستخدام البنية الت 

ي األسبوع السابع لمحو األمية ، تم إعطاء الطالب 
ز
ز ومهام مستقلة إلكمالها عن ُبعد. نحن نواصل العمل عىل الرد عىل األسئلة  1ف ليير ز

قراء منز

 ."r"و  "l"الحرفية وتعزيز ما تعلمناه من مزي    ج 

 حساب

 تحقيق

ي إجراء مناقشات 
ز
ي استكشاف جميع األنواع المختلفة من المواد من حولنا. لقد بدأنا ف

ز
ي األسبوع السادس لالستعالم ، استمر الطالب ف

ز
ف

 حول إعادة تدوير المواد وأهميتها. 

ي يمكنهم إعاد
ي األسبوع السابع لالستعالم ، تم تزويد الطالب بمهام مستقلة إلكمالها. لقد شجعنا الطالب عىل رسم قائمة بالعناض الت 

ز
ة ف

ير إجاباتهم ل وكتابة جملة بسيطة عن السبب ، لتنى ز ي المنز
ز
 تدويرها ف

 

ا عن  
ً
اتيجية لإلضافة. نتعلم أيض ي األسبوع السادس للحساب ، يستكشف طالب الصف األول كيفية استخدام خط األعداد كاسن 

ز
ف

كتلة جسم ما ، ونستخدم المقاييس الستكشاف كيفية موازنة كتلة كائن ما. كان لدى الطالب تعلم عمىلي يوفر لهم فهًما ثرًيا لمفهوم 

 جديد. 

 

ي األسبوع السابع للحساب ، تم تزويد الطالب بمهام مستقلة إلكمالها ، وكانت تعتمد بشكل أساسي عىل التقسيم واإلضافة 
ز
ف



2اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

ي النصوص والصور وأظهروا كيفية االستدالل باستخدام القرائن من النص ، وما يعرفونه بالفعل 
ز
تمكن الطالب من فهم ما هو االستنتاج ف

ي التخطيط وإنشاء إعالن حول منتج من 
ز
ي الكتابة ، استخدم الطالب فهمهم لألجهزة المقنعة وبدأوا ف

ز
ي تم طرحها عليهم. ف

واألسئلة الت 
ي يحتاجون إل تضمينها. 

ي مراحل التخطيط لتحديد الجوانب الرئيسية الت 
ز
 اختيارهم. الطالب ف

 

 حساب

 تحقيق

 

 

ي فهم 
ز
الية ويعدونها ويرتبونها ويقارنونها. أظهر الطالب الثقة ف يستخدم الطالب مجموعة من العمالت المعدنية والمذكرات األسن 

ي ماهية الطول وكيف يمكن قياسه بشكل 
ز
ي القياس ، قام الطالب بالتحقيق ف

ز
سبب استخدامنا للمال وتحديد قيم مالية مختلفة. ف

ي مجموعة من المواد. 
ز
. كان الطالب قادرين عىل تتبع بعضهم البعض وتحديد طول الشخص ف  رسمي وغنر رسمي

 
 

ء الصحيح والخطأ وكيف يمكنهم دعم  ي
ي تحدد الشر

ي تحديد ماهية المواد المعاد تدويرها واستخدام القرارات األخالقية الت 
ز
بدأ الطالب ف

ي البيئة. ب
ز
دأ بيئتهم. حدد الطالب أنه عندما ال يتم إعادة تدوير المنتجات أو إعادة استخدامها ، يكون لذلك تأثنر كبنر عىل الحيوانات ف

ي جلب البالستيك المعاد تدويره والعلب 
ز
ي التخطيط وإنشاء منتجات وظيفية مصنوعة من مواد معاد تدويرها. يرجى االستمرار ف

ز
الطالب ف

 والزجاجات واألغطية لدعم الطالب الذين يصنعون هذه المنتجات. 
 
 



0/4اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 

 حساب

. 

ي خطوط استفسارهم. اكتشف الطالب العديد من الحقائق والمعلومات الجديدة حول كيفية 
ز
ي التحقيق ف

ز
ي االستفسار ، بدأ الطالب ف

ز
ف

 تأثنر العوامل البيئية مثل تلوث الهواء وتلوث المياه وإزالة الغابات عىل كوكبنا. 
 
 
 
 
 

 :  تذكنر

التعلم عن بعد -األسبوع الثامن   

 واالنضمام إل مكالمات الفصل اليومية.  Microsoft Teamsيرجى تشجيع طفلك عىل تسجيل الدخول إل 

 تحقيق

ي مجال محو األمية ، يتعلم طالب السنة 
ز
ي  4/3ف

ز
ات تقرير المعلومات وبدأوا ف ز حول تقارير المعلومات. لقد كانوا يتعلمون عن هيكل ومنر
ز الحقائق واآل ا الفرق بير

ً
ي. يتعلم الطالب أيض ي تأثرت بالنشاط البشر

ي بعض الحقائق لكتابة تقرير معلومات عن الحيوانات الت 
ز
 راءالتحقيق ف

ي النصوص غنر الخيالية. 
ز
 وكيفية التعرف عليها ف

ي الحساب ، يتعلم الطالب عن الكسور. لقد كانوا يستخدمون طريقة طي الورق لتحديد األجزاء المتساوية من جسم كامل ويست خ دم ون 
ز
ف

ا قياس مساحة ومحيط األشكال.  4/3الجدران الكشية لتحديد الكسور المتكافئة. يتعلم طالب السنة 
ً
 أيض
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 معرفة القراءة والكتابة

 

 حساب

 

6/5اخبار المرحلة   

اتيجيات مختلفة لمساعدتهم عىل القياس والعثور عىل منطقة ومحيط األشكال  الحساب ، يتعلم الطالب كيفية استخدام اسن 

ا عن الصدفة من خالل قلب عملة إليجاد احتمالية حدوث نتائج مختلفة. 
ً
 المختلفة. يتعلم الطالب أيض

 

 

 

التحقيق ، سؤالنا الكبنر هو "كيف يؤثر الطقس عىل الحياة عىل األرض؟". اتبع الطالب هذا السؤال الكتشاف أن الطقس له تأثنر كبنر عىل 

ي مجتمعنا. 
 الحيوانات والبيئة. لدى الطالب اآلن المعلومات لبدء إنشاء سؤال استفسار خاص بهم لتقديمه ومحاولة إحداث تغينر فز

 

 

ي البحث 
ز
محو األمية ، يتعلم الطالب قراءة النصوص ومسحها ضوئًيا للعثور عىل المعلومات األساسية. ساعدت هذه المهارة الطالب ف

ي الموقع 
ز
والعثور عىل معلومات لتقرير المعلومات الخاص بهم عن الحيوانات. يعمل جميع الطالب عىل تقارير المعلومات الخاصة بهم ف

ا لمواصلة الكتابة عنه أثناء التعلم عن ُبعد. 
ً
ا جديد

ً
 وقد بدأوا اآلن حيوان

 

 تحقيق
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 تالميذ األسبوع

 TERM 2 WEEK 6 TERM 2 WEEK 7 

 A: Beraat Ellaaمؤسسة 

 B: Luke Adil-Salihمؤسسة 

 C: Alex Ismailمؤسسة 

 4A Sara Souraya  الصف 

 4B Selina Ayoub  الصف 

 4C Yazel Rashid  الصف 

 2A Moawiya Rayan  الصف 

 2B Hassan Wafa  الصف 

 2C Aysha Halil  الصف 

 2D Rosalina Ertan  الصف 

 2A Mawadah Olivia  الصف 

 2B Mohamed Amelia  الصف 

 1A Muhammedemin Asli  الصف 

 1B Mohamed Asli  الصف 

 1C Ayaan Anaya  الصف 

 1/6A Asmaa Ali  الصف 

 1/6B Hajar Kamile  الصف 

 1/6C Omer Fatoum  الصف 

 1/6D Aisha Serena  الصف 

 1/6E Khadijo Hamza  الصف 



 مركز المجتمع

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 
 

ي 
ز
ة بسبب قيود  Dallas Community Hubلقد مر أسبوعان حافالن باألحداث ف  Covidحيث كان علينا التكيف مع البيئة المتغنر

ي 
ز
ز ف وفصول اللغة  Playgroupمن خالل نقل معظم برامجنا مثل  Hubواإلغالق. لقد حرصنا عىل الحفاظ عىل االتصال مع المشاركير

ية إل  ز ي االبتدائية تتواصل مع أرس  Zoomاإلنجلنر
ز ألن أيمي الجميلة من مدرسة داالس بروكس كوميونيت  نت. كنا محظوظير عنى اإلنن 

 بمجرد انتهاء القيود.  Hubأثناء اإلغالق. نتطلع إل التواصل مع عائالت  Zoomمجموعات اللعب لدينا عنى 

 

ك الطفل:   سنر

نت أثناء اإلغالق األربعاء  مساًء عنى  12.42 -صباًحا  11.42عنى اإلنن  Zoom  للرابط.  231901230يرجى إرسال  

 زومبا السيدات: 

المجانية عبر اإلنترنت. يرجى إرسال  Zumbaبالوصول إلى جلسات  Dallas Hubللمشاركين في  Reclinkلقد سمحت 

لالرتباط. 1145111111  

 لمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال بمنسقة المركز فاطمة غزاوي.

2319301230: موبايل 9429-1111هاتف:   

 

 شكرا جزيال،

 .فاطمة 

 داالس بروكس كوميونيتي هاب.

 52154434: هاتف: 

 1145111111الموبيل: 

 



 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

 

 

 


