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Görüş Bakışımız: “Öğrencilerimizin okuryazarlıkta ve matematikte başarılı,  

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

• 25 Haziran, Cuma - 2. Dö-

nem'in son günü 

 

• 12 Temmuz, Pazartesi -  

 3. Dönemin ilk günü   

 

• 13 Temmuz, Salı -  3. Sınıflar-

dan—6. Sınıflara—Yüzme Pro-

gramının ilk günü 

 

• 20 Temmuz, Salı -  

 3. Sınıflardan 4. Sınıflara  

Göçmen Müzesi gezisi  

 

• 6 Ağustos, Cuma -  

 3. Sınıflardan—6. Sınıflara 

Bölgesel Atletizm Günü  

 

• 10 Ağustos, Salı -  

 Satranç Turnuvası—DBTİ’nda 

yapılacaktır 

Okul tatili yaklaşırken, bu süre boyunca devam eden desteğiniz için tüm okul 

toplumumuza teşekkür etmek istiyoruz.  Her çocuğun okulumuzun bir parçası 

olduğunu hissetmesini sağlamak için yorulmadan çalışan ve KOVID 19 

kısıtlamalarının son döneminde öğrenimin devam etmesini sağlamak için 

yorulmadan çalışan DBTİ personeline özellikle teşekkür etmek istiyoruz. 

HAZİRAN  AYI KARNELERİ 

Öğrenci karneleri, Compass üzerinden Velilere ve Bakıcılara sunulmaktadır.  

Karneler elektronik bir dosya olarak kaydedilebilir ve saklanabilir ve öğrenci 

Dallas Brooks Toplumu İlkokulu’na kayıtlı olduğu sürece Compass'ta hazır du-

rumda kalacaktır. 

OKUL SONRASINDA BAKIM PROGRAMI— 3. DÖNEMDE BAŞLAYACAKTIR 

Okul sonrası bakım programımız (OSH Club— OSH Kulübü) 3. Dönemin ilk 

gününden itibaren başlayacaktır.  Bu hizmet, okuldan sonra (Zil saati) akşam 

6:00'ya kadar mevcuttur.  Kayıtlar yapılmaktadır ve kayıtlar için daha fazla 

bilgiyi bu haber bülteninden okuyarak veya 0417 768 453 numaralı telefonu 

arayarak öğrenebilirsiniz. 

2022 DBTİ’na YENİ KAYITLAR 

Ana Sınıflardan 6. Sınıflara kadar olan öğrencilere 2022 yılı için yeni kayıtlar 

kabul edilmektedir. Kayıt bilgileri için lütfen ofisimizdeki personele danışınız. 

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.  

Başvurular 13 Ağustos tarihine kadar uzatılmıştır.  

 

ANA SINIFLAR İÇİN KIŞ ÜNİFORMA PAKETİ  

Viktorya Hükümeti'nin Uygun Fiyatlı Üniforma Programının bir parçası olarak, CSEF (Kamplar, Sporlar ve Gezi 

Fonuna) hak sahibi olan Ana Sınıf öğrencileri, üniforma paketi kuponu almaya da hak kazanır. Daha fazla bilgi 

için lütfen okulumuzun ofisi ile iletişime geçiniz. 

2022 ANAOKULU KAYITLARI—Ücretsiz 3 yaş ve 4 yaş Anaokulu 

Upfield ve Dallas Anaokulları için 2022'de 3 ve 4 yaşlarındaki çocuklar için anaokulu kayıtları başlamıştır. Bu 

Anaokulları Dallas Brooks Toplumu İlkokulu’nda bulunmaktadır ve anaokulu programları 2022'de de ücretsiz 

olacaktır. Kayıt formları okulumuzun ofisinde veya daha fazla bilgi için NSEYC Kindergarten Administration 

Office (NSEYC Anaokul Ofisi) ile 9306 1662 nolu telefon numarasından veya office@nseyc.org.au ile iletişime 

geçilerek edinilebilir.  

 

KOVID 19  

Kışa girerken soğuk algınlığı ve grip mevsiminin ortasında olduğumuzu biliyoruz.  Öğrencilerde burun akıntısı 

ve öksürüğün arttığını görüyoruz. Bu belirtiler okul toplumunda hızla yayılır.  Soğuk algınlığı ve gribin yayıl-

masını önlemek için çocuğunuzu okula göndermeden önce bu belirtilerden herhangi birini gözlemlerken dik-

katli olmanızı rica ediyoruz. 

 

Hepinize güvenli ve mutlu bir tatil dileriz.  Hepinizi bir sonraki dönemde görmek için sabırsızlanıyoruz. 

Kendinize iyi bakınız 



Saygı      Gurur    Güven    Azim  



Saygı      Gurur    Güven    Azim  



Saygı      Gurur    Güven    Azim  

ANAOKULU HABERLERİ 

Son zamanlarda fen deneyleriyle meşgulüz.  Dönemi bitirirken, mevcut becerilerimizle önceden bildiğimiz 

bilgilerle bağlantılar kurarak 'neler olabileceğine' dair tahminler yaptık. Deneyde neler olduğunu ve 

sonuçların neden böyle olduğunu anlattık.  Bu, dil ve düşünme becerilerimizi bir üst seviyeye çıkardı. 

Yürüyen Su deneyi, çocukların kendinden emin tahminlerde bulunduğu bir deneydi, kağıt havluların suyu 

nasıl tutabildiğini/emdiğini, suyu başka bir bardağa nasıl aktardığını anlattık.  Deneylerle işlemlerin nasıl 

olduğu hakkında düşünmeye devam edelim! 

 

 

 



Saygı      Gurur    Güven    Azim  

ANAOKULU HABERLERİ 

Yumurtanın çatlamasını ne önleyebilir? 

Yumurtayı düşürme deneyi, yumurtaları çatlamaya karşı hangi malzemelerin koruyabileceğini düşünmeye da-

vet etti.  Çocuklar un, ağaç kabukları, pamuk, un, kağıt mendil ve hatta su önerdiler!  Seçtiğimiz malzemelere 

dokunmak, bakmak gibi duyularımızı kullandık.  Ardından malzemelerin yumurtayı çatlamadan koruyup 

korumayacağını tahmin ettik.   Bulduğumuz sonuca gerçekten şaşırdık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göster ve Anlat programına devam ettik.  Anaokulu oyuncağımız Abbas ile maceralarını ayrıntılı ve net bir şekil-

de anlattıkları için Zahra, Yağmur ve Horia'yı tebrik ederiz. 

 

 

 

 

 

Arapça Öğretmenimiz Houda, Arapça sayıları öğrenmemiz için bizimle bir bellek oyunu oynadı.  Bu, sayma ko-

nusundaki mevcut ve devam eden uygulamamızın ve öğrenimizin bir uzantısıdır. 



ANA SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

Ana Sınıfındaki öğrenciler dört yeni harfi öğrenmekle meşguller.  Odak noktamız X, J, Y ve Z harfleri üzerindeydi.  Harflerin 
çıkardıkları ses bilgilerini uygulayabilecekleri ses bilgisi etkinliklerine katılmaktan ve bilmiş oldukları diğer harfleri çalışmaya devam 
etmekten keyif aldılar.  Yazma dersinde öğrenciler farklı hayvanlar hakkında bilgi edinmeye devam ettiler.  Öğrenciler memeliler ve 
balıklarla ilgili bildikleri bilgileri yazıyorlar.  Öğrenciler, sözcükleri seslendirmek için ses bilgilerini kullanarak bağımsız yazı yazma 
becerilerini geliştirmeye devam ettiler. 

 

 

 

 

 

 

Matematik dersinde öğrenciler uzaktan eğitim süresince çok çalıştılar ve evlerinde bulunan malzemeleri kullanarak çok eğlendiler. 
Bu öğrenime, öğrencilerin sayı saymalarına yardımcı olmak için sınıflardaki farklı malzemeleri kullanarak devam ettik.  Öğrenciler en 
büyük sayıdan başlayarak saymayı öğreniyorlar.  Bizler de okuldaki 100. günümüzü saymakla meşguldük.  100. güne çok zaman 
kalmadı ve öğrenciler çok heyecanlıdırlar! 

 

Araştırma dersinde öğrenciler hayvan modellerini planlamayı ve tasarlamayı tamamladılar.  Öğrencilerimiz dönem boyunca canlı ve 
cansız varlıkları öğreniyorlar.  Hayvan türlerine ve onları sınıflandırılmasına büyük önem verdik.  Öğrenciler sürüngenler, memeliler, 
amfibiler (hem suda, hem karada yaşayan hayvanlar), balıklar ve kuşlar hakkında bilgi sahibi oldular.   Tüm Ana Sınıflarla birlikte 
kutlamalar yaptık.  Her sınıf oyun hamuru kullanarak bir hayvan yarattı ve bunu diğer Ana Sınıflarla paylaştı. 

 

 



BİRİNCİ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

MATEMATİK 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

Okuryazarlık dersinde, birinci sınıf öğrencilerine uzaktan tamamlamaları için okuma ve yazma dersleri verildi.  Öğrenciler gelişimsel 
oyun sırasında kazandıkları deneyimlerini yazmaya devam ediyorlar.  “Bu bir madde dünyasıdır” araştırma konumuzla ilgili 
metinleri araştırıyor ve geri dönüşüm konusuna odaklanıyoruz.  Öğrenciler metinlerden bilgi bulma ve metinlerden çıkardıkları 
olayları yazma konusunda sınıfta öğrendikleri bilgileri kullandılar.  

 

Matematikte, birinci sınıf öğrencilerine uzaktan eğitim döneminde tamamlamaları için dersler verildi.  Matematik oyunlarıyla kesirl-
erde yarım konusunu öğrenip, cevaplarımızı kitaplarımıza kaydettik.  Öğrenciler ayrıca evlerinde 100’e kadar olan sayma tablosunu 
kullanarak sayıları atlama (2'li, 5'li, 10'lu) becerilerini de uyguladılar.  Öğrencilerin bütün bir nesnenin nasıl eşit olarak yarıya bölü-
neceğini keşfedip, yarım kesirlere bakmaya devam ettik.  Öğrenciler bir dizi 2 boyutlu şekilleri keşfettiler ve onları çevremize ba-
karak  bulabildiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde öğrenciler çevremizdeki farklı malzeme türlerini keşfetmeye devam ettiler.  Öğrenciler, etraflarındaki nesneleri 
oyuncak, mücevher ve sanat gibi başka şeylere geri dönüştürerek yeniden kullanmaya başladılar.  Bunu yaparken öğrenciler 
sürdürülebilir bir dünyada nasıl yaşayabilecekleri ve çevreye olan zararlarını nasıl azaltabilecekleri konusunu merak ettiler. 

 



İKİNCİ SINIFLAR 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 

OKURYAZARLIK 
 

Okuryazarlıkta öğrenciler öneklerin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenmektedirler.  Öğrenciler bilgi 

raporları yazmaya başlıyor ve bilgi raporlarının yapısı üzerinde çalışmalar yaptılar. 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

Matematik dersinde öğrenciler şekiller, boyutlar, renkler ve sayılarla modeller üzerinde çalışmalar yaparak 

ve bunları belirlemekle meşguldürler.  Öğrenciler ayrıca uzunluklara ve bir cetvelle öğelerin nasıl 

ölçüleceğine ve farklı uzunluklardaki nesnelerin nasıl belirleneceğini öğreniyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde öğrenciler ürünlerini geri dönüştürülmüş malzemelerden yapmakla meşguller.  Öğrencil-

erin ürünlerinin işlevini planlamaları ve bunları açıklamaları gerekiyordu. 



ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

MATEMATİK 

Okuryazarlıkta, öğrenciler neden ve sonuç konusunu işliyorlar ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek için, onları birbirine bağlayan 
kelimeleri öğreniyorlar.  Öğrenciler iklim değişikliğinden ve insan faaliyetlerinden etkilenen hayvanlar hakkında bilgi raporu yazmak 
için çalışıyorlar. 

 

 

 

 

 

Matematikte öğrenciler kesirleri ve para konusunu araştırıyorlar.  Eşdeğer kesirleri tanımlıyor ve gösteriyorlardı.  Öğrenciler parayı 
toplamayı ve para üstünü hesaplayabildiler.  Öğrenciler ayrıca şans ve olasılığı keşfettiler.  Olası sonuçları tanımlamayı ve 
olasılıklardaki farklılıkları tanımayı öğreniyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde, öğrenciler günlük hayatımızın gezegeni nasıl etkilediğini araştırıyorlar.  Günlük yaşamımızın gezegenimiz 
üzerinde nasıl bir etkisi olduğu hakkında araştırma yapabildiler.  Öğrenciler fikirlerini geliştirmek için akıl yürütme becerelilerini 
kullandılar ve yanlış eylemlerin bazen nasıl iyi sonuçlara ve tam tersine de sonuç açabileceğini keşfettiler. 

 

Merhabalar.  Dallas Brooks Toplumu Ailesi ve Arkadaşları!  3. ve 4. sınıf öğrencileri uzaktan eğitimle meşgul oldular ve okulda  

öğrenime olumlu bir şekilde döndüler.  



BEŞ VE ALTINCI SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

ARAŞTIRMA 

 

2. Dönemin sonuna yaklaşırken, 5 ve 6. Sınıf öğrencilerimiz yakın zamanda yaşanan kısa karantinadan sonra 

yoğun bir şekilde öğrenime uyum sağlayarak geri döndüler.  Öğrencilerimizin çevrimiçi öğrenim boyunca 

kaydettiği ilerlemeden ve tüm velilerden ve bakıcılardan gelen destekten gurur duyuyoruz. 

 

 

Okuryazarlıkta, bir bilgi raporunun yapısını ve uygun kelime seçimi ve dil özelliklerini kullanarak kendi bilg-

ilendirici düzeneğimizi nasıl oluşturacağımızı araştırıyoruz. Okumada başka sözcüklerle ifade etme becer-

ilerimizi pekiştirdik ve heceleme listemizdeki 'cümleleri' gözden geçirerek kelime dağarcığımızı geliştirmeye 

devam ettik.  Öğrenciler, okuryazarlık becerilerini geliştirmeye devam edebilmeleri için her gece okumak için  

kitap ödünç almaya her zaman teşvik edilir. 

 

Matematik dersinde, öğrenciler matematik kavramlarımız, toplama ve çıkarmada zihinsel stratejilerimiz için 

açık uçlu soruları cevapladılar.  Sözlü problemleri çözmek için bu stratejileri uygulamak amacıyla bilgi ve becer-

ilerimizi geliştiriyoruz.  Öğrencilere, problem çözme becerilerini harekete geçiren ve aynı zamanda akranları 

arasında tartışmayı tetikleyen matematik soruları verildi. 

 

 

Araştırmada, öğrenciler yeni araştırma sorusu "Hava durumu Dünya'daki yaşamı nasıl etkiler?" hakkında 

çalışmakla meşguldü.  Şimdi seçtikleri doğal afetlerle ilgili çalışmalarını sonlandırıyorlar.  2. Dönemin son 

gününde öğrencilere projelerini akranlarına ve öğretmenlerine sergileme fırsatı verilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzaktan eğitim boyunca bize destek olan tüm velilerimize ve bakıcılarımıza teşekkür etmek istiyoruz ve Dallas 

Brooks Toplumu İlkokulu’ndaki öğrenim sürecinin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. 

 

Teşekkürler 

Ms Vo ve 5 ve 6. Sınıf Öğretmen Ekibi 

 



Saygı      Gurur    Güven    Azim  

HAFTANIN ÖĞRENCİSİ 

 2. DÖNEM, 8. HAFTA 2. DÖNEM, 9. HAFTA 

ANA SINIF A: Ali & Syed Jad 

ANA SINIF B: Noah Salah 

ANA SINIF C: Mahmoud Rajina 

1A: Fufu Rital 

1B: Sumayyah Alina 

1C: Lara Isla 

2A: Halil Zayd 

2B: Nawar Muhammad 

2C: Hassan Fatimah 

2D: Rizqi Sendos 

3A Musa Laila 

3B: Hanan Yasrib 

4A: Sadiq Saja 

4B: Asli Arkan 

4C: Maya Kıvanc 

5/6 A: Esat Jeannette 

5/6 B: Adam Zainab 

5/6 C: Maryam Ahmad 

5/6 D: Vena Asiya 

5/6 E: Badriya Zarif 



Saygı      Gurur    Güven    Azim  

HAFTANIN ÖĞRENCİSİ 

 2 DÖNEM, 8. HAFTA 2. DÖNEM, 9. HAFTA 

 

GÖRSEL SANATLAR   

ANA SINIF:  Ali Alex 

1. SINIF:  Hassan Salma 

2. SINIF:  Hafsa Khodar 

3. SINIF:  Hafsa Moussa 

4. SINIF:  Bilal Oakley 

5 VE 6. SINIFLAR: Kamile Ahmed 

   

BİLİM   

ANA SINIF:  Zahroon Hamza 

1. SINIF:  Ibrahim Farouk 

2. SINIF:  Suraya Hassan 

3. SINIF:  Yasrib Sophia 

4. SINIF:  Ceyda Iman 

5 VE 6. SINIFLAR: Hamza Ashal 

   



TOPLUM BİNASI 

Saygı      Gurur    Güven    Azim  

 

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

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

Oyun Grubu 

Oyun Gruplarında yapılan saat değişikliği                                                                                                                 

Oyun grubu saatleri, velilerin talebine göre, 3. Dönemde değişecektir. 3. Dönemdeki oyun grubu saatleri için 

lütfen aşağıya bakınız. 

 

Oyun Grupları Pazartesi ve Salı günleri yapılmaktadır.  Sabah grubu saat 9:15ile 11:15 arasında, ö.s grupları ise 

1:00  ile 3:00 arasında olacaktır.   

Ücretsiz Etkileşimli İngilizce Dersleri:  Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Toplum Binamızda ücretsiz İngilizce 

dersleri sabah 9:15 ile ö.s. 12:15 arasında yapılmaktadır.  Çocuk bakımı Çarşamba ve Perşembe günleri 

yapılmaktadır.  Lütfen Fatima’yı 0419 475 047 no’lu telefondan arayınız. 

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  

her Çarşamba yapılmaktadır.   

Saat: ö.s. 3:30-4:30 arası 

Yer: 5 ve 6. Sınıfların öğrenim alanı  

Dikiş Kulübü:  Pazartesi sabah 9.15-11.00 arası 

 

Bebek Sirki: 

3. Dönemde devam edecek olan bebek sirki her Çarşamba sabah 11.30– ö.s. 12.30 arası 

 

 

 

Bayanlar için Zumba dansı:  3. Dönemde devam edecek olan Zumba her Perşembe sabah 9.30-10.30 arası. 

Daha fazla bilgi için, lütfen Toplum Binası Koordinatörü Bayan Fatima Ghaz-
zaoui’yi 9309-1181 nolu telefondan veya  0419 475 047 nolu mobil telefonundan 
arayabilirsiniz. 






