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 فريق  الرئيسي

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

مع اقتراب فترة العطلة المدرسية ، نود أن نشكر المجتمع بأكمله على دعمكم المستمر طوال هذه الفترة. نود 

الذين عملوا بال كلل للتأكد من أن كل طفل يشعر باالرتباط  DBCPSأن نشكر بشكل خاص الموظفين في 

 .COVID 19بمدرستنا وأن التعلم استمر خالل الفترة األخيرة من قيود 

 تقارير يونيو

يتم توفير تقارير الطالب ألولياء األمور واألوصياء على البوصلة. يمكن حفظ التقارير 

أثناء تسجيل الطالب في  Compassوتخزينها كملف إلكتروني وستظل متاحة على 

 االبتدائية. Dallas Brooks Communityمدرسة 

 0 الفصللتبدأ  -بعد المدرسية برنامج الرعاية 

في اليوم األول من الفصل  (OSHسيبدأ برنامجنا الجديد للرعاية بعد المدرسة )نادي 

مساًء.  0.66. وهذا متاح بعد المدرسة )توقيت الجرس( حتى الساعة 3الدراسي 

التسجيالت مفتوحة اآلن وهناك المزيد من المعلومات حول إعادة التسجيل متاحة في 

للحصول  153 007 6110هذه النشرة اإلخبارية ، أو عن طريق االتصال بالرقم 

 على مزيد من المعلومات.

 DBCPSالتسجيالت الجديدة  2322

. يرجى 2622لعام  - 0نرحب بالتسجيالت الجديدة في العام التأسيسي حتى العام 

 مراجعة موظفي المكتب للحصول على تفاصيل التسجيل.

  حزيران )يونيو(  25الجمعة- 

  2اليوم األخير من الفصل الدراسي 

 

 -تموز )يوليو(  12االثنين 

 3أول يوم العودة إلى المدرسة للفصل الدراسي 

 

 يوليو -تموز  13الثالثاء 

 0-3اليوم األول من برنامج السباحة لليوم 

 

 -تموز )يوليو(  26الثالثاء 

Y3-1 رحلة الهجرة 

 

 -أغسطس  0الجمعة 

Y3-0 يوم ألعاب القوى على مستوى المنطقة 

 

 -آب  16الثالثاء 

 DBCPSبطولة الشطرنج @ 

خياروتلاه ذه ركذت  



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 2622 

KINDERGARTEN ENROLLMENTS -  سنوات من  1سنوات و  3مجاني لألطفال بعمر Kinder 

التسجيل في 

في حضانات أبفيلد وداالس. توجد هذه الحضانات  2622سنوات في عام  1سنوات و  3رياض األطفال مفتوح اآلن لألطفال بعمر 

. تتوفر 2622مجانًا مرة أخرى في عام  Kinderاالبتدائية ، مع برامج  Dallas Brooks Communityفي الموقع في مدرسة 

أو  1002 9360على  NSEYCنماذج التسجيل في مكتب المدرسة أو عبر االتصال بمكتب إدارة روضة األطفال 

office@nseyc.org.au . للحصول على مزيد من المعلومات 

19كوفيد   

ذه ت همع انتقالنا إلى الشتاء ، نعلم أنه في منتصف موسم البرد واإلنفلونزا. نشهد بالفعل زيادة في سيالن األنف والسعال لدى الطالب. انتشر
األعراض بسرعة في مجتمعات المدارس. نطلب منك أن تكون يقًظا في مراقبة طفلك بحثًا عن أي من هذه األعراض قبل إرساله إلى 

 المدرسة لتجنب انتشار نزالت البرد واإلنفلونزا.

 

 نتمنى لكم جميعا عطلة آمنة وسعيدة. نتطلع إلى رؤيتكم جميعًا خالل الفصل الدراسي القادم.

 اشكرك

 

 

 

 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 -  :سيتم اإلغالق قريبًا -التطبيقات 

)المعسكرات والرياضة وصندوق الرحالت( المتاحة في المكتب. إذا كان لديك بطاقة رعاية صحية أو بطاقة امتياز حالييية  CSEFتطبيقات 
 125عيبيارة عين دفيعية بيقيييمية  CSEF، فيرجى رؤيتنا إلكمال النموذج الخاص بك في أقرب وقت ممكن ، وإحضار نسخة من بطاقتك. 

أغسيطيس  13دوالًرا أمريكيًا مقابل أي معسكرات أو رياضات أو رحالت قد يشاركها طفلك. تم تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبيات حيتيى 
 .CSEFلتقديم طلبات 

 للتمهيدةمجموعة مالبس الشتاء 

)صينيدوق  CSEFكجزء من برنامج الزي الرسمي الميسور التكلفة التابع لحكومة فيكتوريا ، يتيأهيل طيالب اإلعيداديية اليحياصيلييين عيليى 
 المعسكرات والرياضة والرحالت( للحصول على قسيمة حزمة موحدة. يرجى االتصال بمكتب المدرسة لمزيد من المعلومات.



 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  أخبار روضة االطفال "الكندركارتن"

حول "ما ات لقد انشغلنا مؤخًرا بالتجارب العلمية. إلنهاء المصطلح ، استخدمنا مهاراتنا الحالية في إجراء اتصاالت مع معرفتنا السابقة لعمل تنبؤ
 Walkingقد يحدث". وصفنا ما كان يحدث ولماذا كانت النتائج على ما هي عليه. أخذ هذا لغتنا ومهارات التفكير لدينا إلى المستوى التالي. كانت 

Water  عبارة عن تجربة قدم فيها األطفال تنبؤات واثقة ، وشرحنا كيف يمكن للمناشف الورقية أن تحبس / تمتص الماء ، وتنقل الماء إلى كوب
 آخر. دعونا نواصل التفكير في كيفية عمل األشياء!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

  أخبار روضة االطفال "الكندركارتن"

 ما الذي يمكن أن يمنع البيضة من التكسير؟

طحين ، ال كل واحد منا للتفكير في المواد التي يمكن أن تحمي البيض من التصدع من السقوط الكبير. اقترح األطفال الطحين ، لحاء التان ، القطن ، Egg Dropدعا تحدي 
ستحمي البيضة من التشقق أم ال. لقد فوجئنا  ادةالمناديل الورقية وحتى الماء! استخدمنا حواسنا مثل اللمس والنظر إلى المواد التي اخترناها ، ثم قمنا بالتنبؤ بشأن ما إذا كانت الم

 حقًا بما اكتشفناه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  Kinder Petأحسنت صنعًا مع زهرة وياغمور وهوريا لتقديم تفاصيل وروايات واضحة عن مغامراتهم مع  .Show and Tellلقد واصلنا 
 عباس.

 

 

 

 

 

 

 

 .هدى ، مدرسنا للغة العربية ، لعب معنا لعبة ذاكرة لتعلم األرقام العربية. هذا امتداد لممارستنا الحالية والمستمرة وتعلمنا عن العد

 

 



 

 

 

 

 

 

 أخبار المرحلة التمهيدية

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

 

 

لقد استمتعوا بالمشاركة في أنشطة الصوتيات حيث  .Zو  X J Yأحرف جديدة كان تركيزنا على  1كان الطالب في التأسيس منشغلين بتعلم 

يمكنهم تطبيق معرفتهم بالصوت واالستمرار في ممارسة الحروف األخرى المعروفة. في الكتابة ، استمر الطالب في التعرف على الحيوانات 

المختلفة. كان الطالب يكتبون حقائق عن الثدييات واألسماك. استمر الطالب في البناء على مهارة الكتابة بشكل مستقل باستخدام وعيهم 

 الصوتي للمساعدة في نطق الكلمات.

 

 

 

 

 

 

 

أخرى رة في األساس ، عمل الطالب بجد أثناء التعلم عن بعد واستمتعوا كثيًرا باستخدام المواد المتوفرة لديهم في المنزل. واصلنا هذا التعلم م

في الفصل الدراسي حيث يستخدم الطالب مواد مختلفة من الفصل الدراسي لمساعدتهم على العد. يتعلم الطالب االعتماد على أكبر عدد. لقد 

 يوم من المدرسة ، ولم يتبق وقت طويل للذهاب والطالب متحمسون جًدا! 166كنا مشغولين جًدا بالعد حتى 

 

 

 

عند االستفسار ، انتهى الطالب من تخطيط وتصميم نموذجهم الحيواني. لقد تعلم الطالب جميعًا عن األشياء الحية وغير الحية. كان لدينا 

 تركيز كبير على أنواع الحيوانات وتصنيفاتها. تعلم الطالب عن الزواحف والثدييات ،

 

 

 

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق



 1أخبار المرحلة 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة
اء في محو األمية ، تم تكليف طالب الصف األول بمهام قراءة وكتابة مستقلة إلكمالها عن بُعد. يواصل الطالب كتابة روايات عن تجاربهم أثن
 ما اللعب التنموي. لقد كنا نستكشف النصوص المتعلقة بوحدة التحقيق الخاصة بنا "إنه عالم مادي" ونركز على إعادة التدوير. استخدم الطالب

 تعلموه في الفصل حول تحديد موقع المعلومات من النص وكتابة الحقائق الخاصة بهم من النص.

 حساب

 تحقيق

في الحساب ، تم تكليف طالب الصف األول بمهام مستقلة إلكمالها عن بُعد. نحن نستكشف نصف الكسور من خالل ألعاب الرياضيات 
في المنزل. واصلنا  166( باستخدام مخطط 16،  5،  2ونسجل إجاباتنا في كتبنا. يتدرب الطالب أيًضا على مهارات العد بالتخطي )في 

النظر في نصف الكسور حيث اكتشف الطالب كيف يمكن تقسيم كائن كامل إلى النصف بشكل متساٍو. استكشف الطالب مجموعة من 
 األشكال ثنائية األبعاد وتمكنوا من تحديد موقعها في البيئة المحيطة بهم.

 التحقيق ، واصل الطالب استكشاف جميع أنواع المواد المختلفة من حولنا. بدأ الطالب في إعادة استخدام األشياء من حولهم عن طريق إعادة
تدويرها في أشياء أخرى مثل مجوهرات اللعب والفنون. عند القيام بذلك ، أصبح الطالب أكثر فضواًل حول كيفية العيش في عالم مستدام 

 وتقليل آثارهم البيئية.



2اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة
 علىفي القراءة والكتابة ، كان الطالب يحددون ما هي البادئات وكيف يتم استخدامها. بدأ الطالب في كتابة تقارير المعلومات. تدرب الطالب 

 تفكيك تقارير المعلومات وتحديد هيكلها.
 

 حساب

 تحقيق
 

 

قياس ية في الرياضيات ، كان الطالب منشغلين في العمل على تحديد األنماط باألشكال واألحجام واأللوان واألرقام. درس الطالب أيًضا الطول وكيف
 العناصر باستخدام المسطرة وتحديد أطوال الكائنات المختلفة.

 االستفسار ، كان الطالب منشغلين في بناء منتجاتهم من المواد المعاد تدويرها. كان على الطالب تخطيط وشرح وظيفة منتجهم
 
 



0/3اخبار المرحلة   

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

ب في محو األمية ، كان الطالب يعملون على تحديد السبب والنتيجة وفهم الكلمات الرابطة لتحديد العالقة بين السبب والنتيجة. يعمل الطال
 على كتابة تقرير معلومات عن الحيوانات التي تأثرت بتغير المناخ والنشاط البشري.

 حساب

. 

ى عل في التحقيق ، كان الطالب يحققون في كيفية تأثير حياتنا اليومية على الكوكب. كانوا قادرين على البحث عن كيفية تأثير حياتنا اليومية
 س.لعككوكبنا. استخدم الطالب مهاراتهم المنطقية لتطوير أفكارهم واستكشفوا كيف يمكن أن تؤدي اإلجراءات الخاطئة أحيانًا إلى نتائج جيدة وا

 تحقيق

 مشغولين بالتعلم عن بعد وعادوا بشكل إيجابي إلى التعلم في الموقع. 1و  3مرحبًا عائلة وأصدقاء مجتمع داالس بروكس! كان طالب الصفين 

في الحساب ، كان الطالب يحققون في الكسور والمال. لقد تم تحديد وتمثيل الكسور المتكافئة. تمكن اليطيالب مين إضيافية قيييم األميوال وحسياب 

 التغيير. كما استكشف الطالب الفرص واالحتماالت. لقد تعلموا كيفية تحديد ووصف النتائج المحتملة والتعرف على التباين في النتائج.



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 معرفة القراءة والكتابة

 

 حساب

النتهاء من د افي االستفسار ، كان الطالب منشغلين في العمل على سؤالهم االستقصائي الجديد "كيف يؤثر الطقس على الحياة على األرض؟". إنهم اآلن بصد
 ، ستتاح الفرصة للطالب لعرض مشاريعهم على أقرانهم ومعلمهم. 2عروضهم الخاصة بالكوارث الطبيعية التي اختاروها. في اليوم األخير من الفصل الدراسي 

5/5اخبار المرحلة   

في مجال محو األمية ، كنا نستكشف بنية تقرير المعلومات وكيفية إنشاء جهاز إعالمي خاص بنا باستخدام اختيار الكلمات المناسب وميزات 
 اللغة. لقد عززنا مهاراتنا في إعادة الصياغة في القراءة واستمرنا في تطوير مفرداتنا من خالل مراجعة "الجمل" في التهجئة. يتم تشجيع

 الطالب دائًما على التقاط كتاب كل ليلة وقراءته حتى يتمكنوا من االستمرار في بناء مهارات القراءة والكتابة لديهم.

 Dallasة درسأود أن أشكر جميع اآلباء واألوصياء الذين قدموا لنا الدعم طوال فترة التعلم عن بعد وأشكركم على كونكم بعيدًا عن عملية التعلم في م

Brooks Community .االبتدائية 
 

 شكرا لك،
 6/5من السيدة فو وفريق الصف 

 في الحساب ، انغمس الطالب في أسئلتنا المفتوحة لمفاهيم الرياضيات لدينا ، باإلضافة إلى استراتيجيات عقلية الجمع والطرح. لقد طورنا

معرفتنا ومهاراتنا لتطبيق هذه االستراتيجيات لحل مشاكلنا المصوغة. لقد واجه الطالب تحديات حسابية تعمل على إشراك وتنشيط مهاراتهم 

 في حل المشكالت باإلضافة إلى إثارة النقاش بين أقرانهم.

منشغلين بالتعلم والعودة إلى الروتين بعد اإلغالق القصير والحديث. نحن  5/0، كان طالبنا في  2مع اقترابنا من نهاية الفصل الدراسي 
 فخورون بالتقدم الذي حققه طالبنا من خالل التعلم عبر اإلنترنت واالستجابة الداعمة من جميع اآلباء واألوصياء.

 تحقيق



 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 تالميذ األسبوع

 TERM 2 WEEK 8 TERM 2 WEEK 9 

FOUNDATION A: Ali & Syed Jad 

FOUNDATION B: Noah Salah 

FOUNDATION C: Mahmoud Rajina 

GRADE 1A: Fufu Rital 

GRADE 1B: Sumayyah Alina 

GRADE 1C: Lara Isla 

GRADE 2A: Halil Zayd 

GRADE 2B: Nawar Muhammad 

GRADE 2C: Hassan Fatimah 

GRADE 2D: Rizqi Sendos 

GRADE 3A: Musa Laila 

GRADE 3B: Hanan Yasrib 

GRADE 4A: Sadiq Saja 

GRADE 4B: Asli Arkan 

GRADE 4C: Maya Kivanc 

GRADE 56A: Esat Jeannette 

GRADE 56B: Adam Zainab 

GRADE 56C: Maryam Ahmad 

GRADE 56D: Vena Asiya 

GRADE 56E: Badriya Zarif 



 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 تالميذ األسبوع

 TERM 2 WEEK 8 TERM 2 WEEK 9 

SPECIALIST STUDENT OF THE WEEK 

   
VISUAL ART   

FOUNDATION:  Ali Alex 

GRADE 1:  Hassan Salma 

GRADE 2:  Hafsa Khodar 

GRADE 3:  Hafsa Moussa 

GRADE 4:  Bilal Oakley 

GRADE 5:/6: Kamile Ahmed 

   

STEM   

FOUNDATION:  Zahroon Hamza 

GRADE 1:  Ibrahim Farouk 

GRADE 2:  Suraya Hassan 

GRADE 3:  Yasrib Sophia 

GRADE 4:  Ceyda Iman 

GRADE 5:/6: Hamza Ashal 



 مركز المجتمع

 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 
 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 

 التغييرات في أوقات اللعب

 نظًرا لطلبات الوالدين ، ستتغير أوقات مجموعات اللعب بدًءا من الفصل الثالث. يرجى االطالع أدناه لمعرفة أوقات مجموعات اللعب للفصل

3. 

ظهًرا  1صباًحا وجلسات بعد الظهر من  11.15صباًحا إلى  9.15مجموعات اللعب يومي االثنين والثالثاء. تبدأ الجلسات الصباحية من 

 مساءً  3حتى 

 .نادي اإلفطار

 .صباًحا 715صباًحا حتى  715اآلن مفتوح يوميًا من الساعة 

 

 :اللغة اإلنجليزية للمحادثة

مساًء. خدمة رعاية األطفال متوفرة  12.15إلى  9.15ستقام دروس اللغة اإلنجليزية المجانية أيام الثالثاء واألربعاء والخميس من الساعة  

 6119105610يومي األربعاء والخميس. يرجى االتصال بفاطمة على 

 

 :5/5للعام  MCFCبرنامج 

 3الفصل 

 مجانًا: برنامج الواجب المنزلي وكرة القدم / التمارين البدنية.

 كل أربعاء

 مساءً  1336 - 3.36الوقت: 

 غرفة 5/0المساحة: 

 سيرك األطفال

 3ظهًرا بدًءا من األسبوع  12336صباًحا حتى  11336كل يوم أربعاء من الساعة  

 نادي الخياطة

 صباحا 11.66 -صباحا  9.15يوم االثنين صباحا من 

 3زومبا للسيدات

 صباًحا 16336صباًحا حتى  9336كل خميس من الساعة  

 .3تبدأ في األسبوع 

 شكرا جزيال،

 .فاطمة 

 داالس بروكس كوميونيتي هاب.

 93691171: هاتف: 

 6119105610الموبيل: 

 

 

 



 

 

 احترام . فخر . ثقة . عزم.



 احترام . فخر . ثقة . عزم.

 

 

 

 


