
BÜLTEN 

2. Dönem  

Sayı  4/2021 

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  

 14 Haziran, Pazartesi - Kra-

liçe'nin Doğum Günü Resmi 

Tatil - Okul kapalı olacaktır 

 15 Haziran, Salı’dan - 17 

Haziran Perşembe’ye - Dişçi 

Karavan Programı 

 22 Haziran, Salı ve 23 Haziran, 

Çarşamba günleri - Veli-

Öğretmen Görüşmeleri 

 25 Haziran, Cuma - 2. Dö-

nem'in son günü 

ÖĞRENİM 

Tüm öğrencilerimize, ailelerimize ve çalışanlarımıza, bu mevcut karantina dö-

neminde  gösterdikleri direnç ve iyimserlik için teşekkür ederiz.  Evlerinizde 

Uzaktan ve Esnek Öğrenimide gösterdikleri destek ve başarı için velilerimize ve 

bakıcılarımıza da teşekkür ederiz.  Şu anda hepimizin mücadele ettiği zorluklar 

göz önüne alındığında, her gün tüm okulla ilgili yazışmaları yakından takip 

ettiğimiz için memnunuz.  Desteğe ihtiyacınız olursa, ailelerimiz sınıf öğretmen-

lerine veya liderlere ulaşmabileceklerini hatırlatırız.  Önümüzdeki günlerde 

velilerle yakın işbirliği içinde çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz ve 

bu zorlu dönemde öğrenciler ve aileler için elimizden gelen her türlü desteği 

sağlamaya devam edeceğiz. 

 

Viktorya Baş Sağlık Görevlisi bizlere şunu hatırlatıyor; 

 

Herkesin kendini iyi hissetmediği zamanlarda evde kalması, yüz maskesi 

takması, düzenli el hijyeni sağlaması ve  gerektiğinde başkalarıyla fiziksel 

mesafeyi koruması çok önemlidir. 

Okul toplumu olarak, bir öğrenci veya personelin ne kadar az olursa olsun her-

hangi bir belirti gösterdiğinde KOVID-19 testini yaptırmaya teşvik etme ve 

iyileşene kadar evde kalmalarını sağlama konusunda önemli bir role sahip 

olmaya devam etmektedir. 

 

ÖĞRENİME KATILIM 

Öğrenci başarısının okula iyi bir katılımla devam edilmesine bağlı olduğuna 

inanıyoruz.  Öğrencilerin tam olarak öğrenime katılmaları ve eğitimlerinden en 

fazla fayda sağlamaları için, okula düzenli olarak  katılımlarının devam etmesi 

gerekir.  Düzenli katılım, öğrencilerin tam bir eğitime erişmelerini sağlayarak,  

 

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.  

tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlayacaktır. İlkokulda katılımları zayıf olan öğrenciler, ortaokulda da genellikle 

zayıf katılıma devam ederler ve genellikle okuldan ayrılırlar.  Okula katılım ile yaşamın sonraki dönemlerindeki 

başarı arasında da doğrudan bir bağlantı vardır.   Okula düzensiz katılım, çocukların akranlarıyla olumlu ilişkiler 

kurmasını da zorlaştırır, bu nedenle; DBTİ öğrencileri için  okula düzenli katılımın şart olduğunu düşünüyoruz. 



Saygı      Gurur    Güven    Azim  

ANAOKULU HABERLERİ 

Bu hafta uzlaşma haftasıydı. Müzik ve sanat yoluyla, bu öğrenim alanını daha fazla keşfedebildik. 
Ülkenin ilk halkına topraklarını paylaştığı için saygı duymanın önemini ve teşekkür etmeyi öğrendik. 

 

 

 

 

 

 

Aborijinlerin kullandıği müzik aleti olan (Yağmur) Çubuklarını yaptık.  Bunlar aborijinli kabileler tarafından 
kullanılıyordu, bitki saplarından yapılmışlardı ve sallandıklarında yağmura benzer bir pıtırtı sesi çıkarıyorlardı. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büyüyen Tohumlar 

 
Jack ve Fasulye Sırığı kitabını okumak, kendi yeşil fasulyelerimizi yetiştirmemizi sağladı.  Tohumları gözlemledi-
kçe, büyümeleri için doğru ortamı nasıl oluşturacağımızı öğreniyoruz.   Tohumlar filizlenmeye başladılar ve bu 
süreci açıklamak için kelime hazinesi ediniyoruz.  Bu kelimelerin bazıları: Tohumlar, Kökler, Gövde, Yaprak, Sula-
ma, Güneş, Büyüme 

 



Saygı      Gurur    Güven    Azim  

ANAOKULU HABERLERİ 

Kar alanımızı yapıyoruz (devam edecek) 

     Yağmur ve bulut kavramı öğrenmemizin bir uzantısı olan soğuk havayı keşfediyoruz.  Çocuklar bu kavramı ön 

bilgi ve ilgilerinden yararlanarak öğreniyorlar, kaynak olarak “FROZEN” filmi kullanıldı.  Odamızda biraz kar 

ortamı oluşturmalarını sağlayarak, öz yönlendirmelerini destekledik.  Soğuk bir yer nasıl görünür? Orada ne 

tür hayvanlar bulabilirsiniz? Ağaçlar nasıl görünürdü? Çevre renk, şekil ve biçim olarak nasıl görünürdü? 

Bunlar sorulan ve araştırılan sorulardı. 

 

   

 

 

Devam eden deneyimler 

 

       

 

 

 

Göster ve Anlat programı, çocukların öğrenimleri üzerinde daha fazla sahiplenme duygusuna sahip oldukları 
ilgi çekici ve amaçlı bir deneyim olmaya devam etti.  Göster ve anlat yapan çocuğumuz, izleyicilerden gelen 
soruları yanıtlama şansı buldu ve birçok çocuk birbirlerinin yanıtlarını temel aldı.  İlgili soruları sormayı, 
kendimiz ve başkaları arasındaki benzerlikleri fark etmeyi ve liderliği ele almayı öğreniyoruz. 

 

 

 

 

 

İsimleri tanıma ve oluşturma, program boyunca devam eden bir öğrenim alanı olacaktır.  Bu, çocukların oyun 
da dahil olmak üzere çeşitli etkinliklerle adlarına aşina olmaları ve adlarına ait harfleri tanımaları anlamına ge-
lir.  Şarkılar aracılığıyla çocukların isimlerine olan ilgilerini de kullanarak, bazı harflerin seslerini öğrendik.  İsim-
leri öğrenmemiz eğlenceli bir şekilde ve gelişimlerine uygun olarak devam ediyor. 

İsmin hangi harfle başlıyor? O harfin sesi nedir? 

 

 

 



ANA SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

T 
 
Öğrenciler, L U G harfleriyle ilgili bilgilerini geliştirmeye devam etmektedirler.  Yazı yazma odağı, Timsahlar 
hakkındaki bilgileri yazmaya ve buna uygun bir resim çizmeye dayanmaktadır.  Öğrencilerin kendi cümleleri-
ni bağımsız loran yazmaları teşvik edilmiştir.  Öğrenciler ilk 20 kelimeyi hatırlamaya devam ettiler 
 
 
 
Öğrenciler, az sayıdaki nesnelere bakmaya ve kaç tane nesne olduğunu saymaya gerek kalmadan anında 

tahmin etme becerilerini geliştirmeye devam ettiler.  Ayrıca bir sayı doğrusunda eksik olan sayıları bularak 

sayı doğrusuna yazdılar. 

 

 

Öğrenciler canlı ve cansız varlıklar hakkında öğrenmek istedikleri bilgileri araştırıyorlar.  Okulu dolaştılar ve 

okul ortamında yaşayan canlıları ve cansızları bulup tartıştılar. 



BİRİNCİ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

Birinci Sınıf Öğrencileri okuryazarlık dersinde 6. haftada, "Bu bir Madde Dünyasıdır" araştırma biri-
mimizle ilgili metinleri araştırıyorlar.  Metal maddelerine odaklanıyorduk.  Sınıflar arasında yapılan ortak 
çalışmada bir uzay aracı yaptık.  Daha sonra öğrenciler, onlara presedürel (usul, tarif) metinler için 
kullanılan yapıyı kullanarak, deneyimlerini yazıyorlar. 
 
Okuryazarlık için 7. haftada, öğrencilere uzaktan eğitim süresınce tamamlamaları için evde okumaları 
için 5 kitap ve ödevler verildi. “l” ve “r” karışım harflerini öğreniyoruz ve açık uçlu soruları yanıtlamak ve 
öğrendiklerimizi pekiştirmek için çalışmalara devam ediyoruz. 
 
 
Matematik dersinde  6. haftada, birinci sınıf öğrencileri toplama için bir strateji olarak sayı doğrusunu 
nasıl kullanacaklarını keşfettiler.  Ayrıca bir nesnenin kütlesini öğreniyoruz ve bir nesnenin kütlesini tartı 
kullanarak onu nasıl dengeleyeceğimizi araştırıyoruz.  Öğrenciler, kütle konusunda anlayışlarını pe-
kiştirmek için uygulamalı öğrenim imkanı buldular. 
 
Matematik dersinde 7. haftada, öğrencilere tamamlamaları için ödevler verildi, bunlar sayı doğrusu 
kullanarak bölme ve toplamaya dayanıyordu.  Ayrıca, öğrencilere sağladığımız verilere dayanarak puan 
çizelgesi ve resimli grafik oluşturmaları  için ödevler verildi. 
 
 
Araştırma dersinde 6. haftada, öğrenciler çevremizdeki farklı madde türlerini keşfetmeye devam ettiler.  

Geri dönüşüm malzemeleri ve önemi hakkında konuşmaya başladık. 

 

Araştırma dersi için 7. haftada, öğrencilere tamamlamaları için ödevler verildi.   Öğrencileri, evlerinde 

geri dönüştürebilecekleri öğelerin bir listesini çizmeye ve evlerinde neden geri dönüşüm yapmaları ger-

ektiğini açıklama  için bir cümle yazmaya, teşvik ettik. 

 

   
 
 



İKİNCİ SINIFLAR 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 

OKURYAZARLIK 
. 

Öğrenciler metinlerden ve resimlerden anlam çıkarılması hakkında bilgiler öğreniyorlar.  Metinden ipuçları 

kullanarak nasıl anlam çıkarabileceklerini, önceden bildikleri bilgileri ve kendilerine sorulan soruları 

göstermişlerdir.  Öğrenciler yazılarını yazarken ikna edici araçlar konusundaki bilgilerini kullanıyorlar ve seçti-

kleri bir ürün hakkında bir reklam planlayıp, yapmaya başladılar.  Öğrenciler, dahil etmeleri gereken temel 

hususları belirleyen planlama aşamasındadır. 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler Avustralya madeni ve kağıt paralarını kullanıyor, sayıyor, sıralıyor ve karşılaştırıyorlar.  Öğrenciler, 

parayı neden kullandığımızı anlama ve farklı para değerleri belirleme konusunda kendilerine güvendiklerini 

gösterdiler.  Ölçmede öğrenciler uzunluğun ne olduğunu ayrıca, hem resmi hem de resmi olmayan ölçüler 

kullanarak nasıl ölçülebileceğini araştırmışlardır.  Öğrenciler çalışmalar yapıp, bir dizi malzemeler kullanıp 

arkadaşlarının ne kadar uzun olduğunu tespit edebildiler. 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler, geri dönüştürülmüş malzemelerin ne olduğunu belirlemeye ve neyin doğru neyin yanlış 

olduğunu ve çevrelerini nasıl faydalı olabileceklerini belirleyen etik kararları kullanmaya başladılar. Öğrencil-

er, ürünlerin geri dönüştürülmediği veya yeniden kullanılmadığı zaman, bunun çevredeki hayvanlar üzerinde 

önemli bir etkisi olduğunu belirlediler. Öğrenciler, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış kullanışlı  

ürünler planlamaya ve yapmaya başlıyorlar. Lütfen bu ürünleri yapan öğrencileri desteklemek için geri dö-

nüştürülmüş plastik, teneke, şişe ve kapak getirmeye devam ediniz. 

 

 



ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

MATEMATİK 

 

Okuryazarlıkta, 3 ve 4. sınıf öğrencileri bilgi raporları hakkında bilgiler öğrenmektedir.  Bir bilgilendirme rapo-

runun yapısını ve özelliklerini öğreniyorlar ve insan faaliyetlerinden etkilenen hayvanlar hakkında bir bilgi 

raporu yazmak için bazı olayları araştırmaya başladılar.  Öğrenciler ayrıca gerçekler ve görüşler arasındaki farkı 

ve bunları kurgusal olmayan metinlerde nasıl tanımlayacaklarını öğreniyorlar. 

 

Matematik dersinde öğrenciler kesirleri öğreniyorlar.  Bütün bir nesnenin eşit parçalarını belirlemek için kağıt 

katlama yöntemini kullanıyorlar ve eşdeğer kesirleri belirlemek için birim kesir tablosunu da kullanıyorlar. 3 ve 

4. sınıf öğrencileri ayrıca şekillerin alan ve çevresini ölçmeyi öğreniyorlar. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersine, öğrenciler araştırma konularını araştırmaya başladılar.  Öğrenciler hava kirliliği, su kirliliği ve 

ormansızlaşma gibi çevresel faktörlerin gezegenimizi nasıl etkilediği hakkında birçok yeni olgular ve bilgi buldu-

lar. 

Hatırlatma:  

 8. Hafta – uzaktan öğrenim 

 Lütfen çocuğunuzu Microsoft Teams'de oturum açmaya ve günlük sınıf görüşmelerine katılmaya teşvik 

ediniz. 



BEŞ VE ALTINCI SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

ARAŞTIRMA 

 
Okuryazarlık dersinde, öğrenciler anahtar bilgileri bulmak için metinleri gözden geçirmeyi öğreniyorlar.  Bu 

beceri, öğrencilerin hayvanlarla ilgili yazdıkları bilgi raporları için araştırma yapmasına ve bilgi bulmasına 

yardımcı oldu. Tüm öğrenciler okulda bilgi raporları üzerinde çalışıyor ve uzaktan öğrenim sırasında da yazılarını 

yazmaya devam ediyorlar ve ayrıca yeni bir hayvan hakkında araştırmalarını başlattılar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik dersinde öğrenciler, farklı şekillerin alanını ve çevresini, ölçmelerine ve bulmalarına yardımcı olacak 

farklı stratejileri nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar.  Öğrenciler ayrıca, farklı sonuçların olasılığını bulmak için 

yazı tura atarak olasılık konusu hakkında bilgiler öğreniyorlar. 

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde, araştşırma sorumuz “Hava durumu dünyadaki yaşamı nasıl etkiler?”dir.  Öğrenciler, 

havanın hayvanlar ve çevre üzerinde büyük bir etkisi olduğunu keşfetmek için bu soruyu araştırıyorlar.  Öğren-

ciler artık toplumumda fark yaratmak için kendi araştırma sorularını oluşturma ve sunma bilgilerine sahiptir. 

 



Saygı      Gurur    Güven    Azim  

HAFTANIN ÖĞRENCİSİ 

 2. DÖNEM, 6.  HAFTA 2. DÖNEM, 7. HAFTA 

ANA SINIF A: Beraat Ellaa 

ANA SINIF B: Luke Adil-Salih 

ANA SINIF C: Alex Ismail 

1A: Sara Souraya 

1B: Selina Ayoub 

1C: Yazel Rashid 

2A: Moawiya Rayan 

2B: Hassan Wafa 

2C: Aysha Halil 

2D: Rosalina Ertan 

3A Mawadah Olivia 

3B: Mohamed Amelia 

4A: Muhammedemin Asli 

4B: Mohamed Asli 

4C: Ayaan Anaya 

5/6 A: Asmaa Ali 

5/6 B: Hajar Kamile 

5/6 C: Omer Fatoum 

5/6 D: Aisha Serena 

5/6 E: Khadijo Hamza 








