
 

 النشرة اإلخبارية
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 عائلتي العزيزة،

مرحبًا بك مرة أخرى في الفصل الدراسي الثالث. نتمنى أن يكون الجميع قد حصلوا على استراحة رائعة واستمتعوا بوقتهم مع عائالتكم 

، أعلنت حكومة فيكتوريا عن توجيهات جديدة للمساعدة في تقليل حركة المجتمع ومنع انتشار  0205يوليو  51وأصدقائكم. في يوم الخميس 

COVID-59.  نتيجة لذلك ، تمشيا مع التوجيهات الصادرة عن كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا ، انتقلت جميع مدارس فيكتوريا إلى فترة توفير

يوليو. مرة أخرى ، نود أن نشكر ونقدر كل شخص في مجتمع مدرستنا للطريقة التي نتكيف  51الخدمات عن بُعد والمرنة اعتباًرا من يوم الجمعة 

 بها جميعًا بسرعة كبيرة مع العودة إلى التعلم عبر اإلنترنت.

 

ء نحااحتفلت العديد من عائالتنا هذا األسبوع بالعيد )األضحى / قربان بيرمي(. نحن نعلم أن هذا وقت خاص لجميع العائالت المسلمة في جميع أ

وغيرها من تطبيقات  FaceTimeالعالم. في حين أن قيود اإلغالق ستؤثر على العائالت التي تتجمع وجهاً لوجه ، نأمل أن تتيح لك منصات مثل 

 االجتماعات عبر اإلنترنت االحتفال عبر اإلنترنت مع بعضكما البعض.

 نرحب بثالثة موظفين جدد في مدرستنا:

 أخصائية نفسية في المدرسة -تانيا زورثيوس 

 1C/  1معلمة  -كرستي سكينر 

 قسيس -اإلمام عبد الحي 

 أحضى بأسبوع ممتع.

 الفريق الرئيسي

 

 

 

 

 فريق  الرئيسي 

 المديرة: فاليري كاريتيانا

 المديرة مساعدة  : السيدة أميرة حسنين

 رئيس قسم الرفاهية: السيد: تيم براون

 

  1111 9039الهاتف: 
www.dallasps.vic.edu.au :الموقع اإللكتروني 
dallas.brooks.cps@edumail.vic.gov.au البريد االلكتروني-  

 

 الرؤية: "أن يكون طالبنا يعرفون القراءة والكتابة واإلبداع واألمان والسعادة"

 Term 0 Issue 1 2321 



 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 حاليةة ،  CSEFتطبيقات 
دوالًرا  501عبارة عن دفعة بةقةيةمةة  CSEFفيرجى رؤيتنا إلكمال النموذج الخاص بك في أقرب وقت ممكن ، وإحضار نسخة من بطاقتك. 

أغسةطةس لةتةقةديةم  51أمريكيًا مقابل أي معسكرات أو رياضات أو رحالت قد يشاركها طفلك. تم تمديد الموعد النهائي لتقديم الةطةلةبةات حةتةى 
 .CSEFطلبات 

 

 للتمهيدةمجموعة مالبس الشتاء 

)صةنةدوق الةمةعةسةكةرات  CSEFمن برنامج الزي الرسمي الميسور التكلفة التابع لحكومة فيكتوريا ، يتأهل طالب اإلعدادية الحاصلين على  
 والرياضة والرحالت( للحصول على قسيمة حزمة موحدة. يرجى االتصال بمكتب المدرسة لمزيد من المعلومات.

 أخبار مكتب أدارة المدرسة 
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  برنامج السباحة  -يوليو  09إلى الخميس  01من االثنينY1-1 

 

  رحلة الهجرة  -أغسطس  1الثالثاءY1-4 

 

  يوم ألعاب القوى في المنطقة  -أغسطس  1الجمعةY1-1 

 

  بطولة الشطرنج @  -آب  52الثالثاءDBCPS 

 

  معرض الكتاب -أغسطس  59إلى الخميس  51الثالثاء 

خياروتلاه ذه ركذت  
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، وهةي لةغةة السةكةان األصةلةيةيةن لشةعةب  Woiwurrungالترحيب بةلةغةة  Wominjekaتعني كلمة 

Wurundjeri  من األرض التي التقينا بها فيDallas Kinder.  اسةمةي 1مرحبا بةكةم فةي الةفةصةل !

وأنةا  Dallas Kindergartenأليسون وأنا مدرس الطفولة المبكرة الةجةديةد والةمةشةرف الةمةعةيةن فةي 

متحمس جًدا لالنضمام إلى فريق رياض األطفال في داالس والمجتمع المدرسي ، وأنا أتطلع إلى التةعةرف 

 عليكم جميعًا!

 

لقد كان من الرائع رؤية جميع األطفال متحمسين للغاية لرؤية أصدقائهم مرة أخرى ويبدو أنهم سعداء جًدا 

بالعودة إلى اللطف ألنهم كانوا مشغولين في استكشاف بيئات اللعب وتجارب التعلم في الداخةل والةخةارج. 

خالل أوقات المجموعة ، استمتعوا بمشاركة الخيوط )القصص( مع بعضهم الةبةعةض واسةتةمةتةعةوا بةتةعةلةم 

ألعاب جماعية جديدة وأنشطة الموسيقى والحركة. أظهر األطفال اهتماًما قويًا باللعب فةي الةهةواء الةطةلةق 

وتنمية صداقاتهم من خالل اللعب التخيلي واللعب النشط بدنيًا. أظهر األطفال أنهم استباقيون في لةعةبةهةم ، 

حيث أظهروا المبادرة والحيلة بأفكارهم وهم يتنقلون بثقة حول مجموعة متنوعة مةن الةتةجةارب الةمةتةاحةة 

 تواريخ يجب مالحظتها خالل كل جلسة.

 يوليو 50االثنين  -بداية الفصل الدراسي الثالث 

 يوليو 51 -يوم البيجامة الوطني 

 يوليو 02الثالثاء  -مهرجان العيد 

 يوليو 12 -عيد شجرة المدارس الوطنية 

 يوليو 09الخميس  -توغل حيوانات أردوخ األصلية 

اليوم الوطني لألطفال من السكان األصليين وسكان 

 أغسطس 4األربعاء  -جزر مضيق توريس 

أغسطس:  01إلى  05من  - CBCAأسبوع كتاب 

 يوم اللباس يُعلن الحقًا

 01الجمعة  - NSEYCيوم التطوير المهني 

 أغسطس

 سبتمبر 1األحد  -عيد األب 

 -األسبوع الوطني لحماية الطفل 

 سبتمبر 1-55

 مرحبا بكم في هوراك .

أود أن أرحب هوراك ، طالبنا الجديد 

الذي يعمل مع المجموعة الحمراء. 

بدأت حوراك تدريبها للحصول على 

الشهادة الثالثة في تعليم الطفولة 

 المبكرة.

سوف يكمل حورق التنسيب التطوعي 

 01يوليو إلى  50في الفترة من 

 يوليو.

السدروضة   

3102.  Wominjeka داالس كيندر 

 لعب "ما هو الوقت يا سيد وولف؟"

 

 الحفر في الوحل

 التالعب بالعجينة



 

  أخبار روضة االطفال "الكندركارتن" 
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 مشروع الرفاهية 

خالل الفصل األول والثاني ، بدأت ندى ويونيس وإلهام )مدرس أبفيلد كيندر( "مشروع 

 الرفاهية" بتوجيه من خبراء الطفولة المبكرة ؛ كاثرين هيدون وجيلدا هوارد.

سيستمر هذا العمل المهم في هذا المصطلح مع التركيز على تطوير معرفة القراءة والكتابة 

العاطفية من خالل األنشطة واالستراتيجيات. سنستكشف أيًضا الفوائد العالجية للعب الطبيعة 

من خالل بدء رحالت المجتمع المدرسي ، وسنطبق عدسة عالجية على لعب األطفال من 

خالل االستجابة بشكل مناسب للتعبيرات العاطفية والتواصل االجتماعي للمتعلمين الصغار 

 أثناء اللعب. هذا هو ، "أنا هنا ؛ أنا أسمعك ، أفهم ، أنا أهتم.

سنسترشد أيًضا بـ "مشروع المرونة" لهيو فان كويلينبرج وكيف يمكن أن يدعم مشروع 

الرفاهية الخاص بنا. سوف نستكشف العناصر الرئيسية الثالثة لمشروع المرونة ؛ التعاطف 

 واالمتنان واليقظة ، وهي اللبنات األساسية لتطوير المرونة العاطفية

 اجتماعات الوالدين / المعلم 

بدأت اجتماعات الوالدين / المعلمين مع المجموعة الحمراء ، والتي ستستمر يوم األربعاء 

لألسبوعين المقبلين. كما سأزود عائالت المجموعة الخضراء بجدول أيام الجمعة. إنها فرصة 

لمناقشة تقدم طفلك ، باإلضافة إلى تحديد األهداف لبقية العام. أتطلع إلى مقابلتك ومعرفة 

المزيد عن طفلك. إذا لم تكن قد حددت وقتًا بعد وترغب في ذلك ، فيرجى رؤيتي عند 

 التوصيل أو التوصيل.

 

 

 

 

 رسم خرائط أصولنا

"يستجيب األطفال للتنوع باحترام". يتضح هذا عندما يستكشف األطفال تنوع الثقافة والتراث 

والخلفية والتقاليد وأن التنوع يوفر فرًصا لالختيارات والتفاهمات الجديدة. كمشروع مستمر ، 

 سنقوم برسم خرائط ألصولنا على خريطة العالم ، و

 اكتشاف تنوع غني للثقافة والتراث في مجتمعنا.
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لقد استمتعوا بالتمرين وفهم القصص وراء قصص  .Dreamtimeالطالب في المؤسسة منشغلين بالتعلم عن نصوص المعامالت وقصص كا

Dreamtime  .التي قرأناها. استمر الطالب في البناء على مهارة الكتابة بشكل مستقل باستخدام وعيهم الصوتي للمساعدة في نطق الكلمات

 في أنشطة الصوتيات حيث يكونون قادرين على تطبيق معرفتهم بالصوت واالستمرار في ممارسة الحروف األخرى المعروفة.

 

 

 

مطابقة لألرقام  02إلى  2يتعلم الطالب كيفية طلب واستخدام مواد مختلفة من حجرة الدراسة لمساعدتهم على العد. يعمل الطالب بأرقام من 

 والقيم مع التركيز على استخدام تشكيل األرقام الصحيح.

 

 

 

واع وأنعند االستفسار ، قام الطالب بالتحقيق في موضوعنا الجديد "األشياء التي نحتفل بها". يناقش الطالب ما يعرفونه بالفعل عن االحتفاالت 

 مختلفة من االحتفاالت. ركزنا هذا األسبوع على أعياد الميالد وكيف يتم االحتفال بها بشكل مختلف حول العالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخبار المرحلة التمهيدية 
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 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق



 

 

محو األمية ، كان طالب الصف يستكشفون مجموعة من النصوص المرتبطة بوحدة االستفسار "األشخاص األوائل". في القراءة ، تعلمنا في 
ت كيفية عمل روابط نصية مع القصص التي كنا نقرأها. في الكتابة ، يواصل الطالب البناء على معرفتهم بكتابة إعادة الفرز من خالل الخبرا

 اللغوية. لقد قمنا أيًضا بكتابة ابتكاراتنا الخاصة في نص الفصل.

 
 
 
 

ازلي.المتعلقة باستراتيجية العد التنالحساب ، كان الطالب يبنون معرفتهم بالعد التنازلي. لقد استخدمنا مواد ملموسة لحل المشكالت المصوغة    

 
 
 
 

ل لالستفسار ، بدأ األطفال في تعلم موضوعنا الجديد حول "األشخاص األوائل". لقد بدأنا في استكشاف جوانب ثقافة السكان األصليين من خال
 القصص واللعب واألعمال الفنية. يستمتع الطالب بالتعرف على تاريخ وثقافة شعب وروندجيري.
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 يتعلم الطالب في الصف الثاني عن مجموعات األسماء. لقد اكتشفوا األنواع المختلفة من المجموعات االسمية بما في ذلك األسماء الةمةلةمةوسةة

 واألسماء المجردة وأسماء العلم واألسماء الشائعة من خالل العثور عليها في الكتب التي قرأوها وأنواع الكلةمةات. اسةتةمةر الةطةالب فةي بةنةاء

 فهمهم لتقرير المعلومات. لقد عملنا على تحديد ميزات تقارير المعلومات بما في ذلك العناوين والعناوين الفرعية والةمةخةطةطةات والةتةعةلةيةقةات

 التوضيحية. يقوم الطالب حاليًا بالبحث وتدوين المالحظات التي سيستخدمونها لكتابة تقرير معلومات حول السكان األصليين األستراليين.

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

في الرياضيات نحن نركز على الضرب والقسمة. بدأ الطالب في استخدام المواد اليدوية لعمل مجموعات مةن الةمةجةمةوعةات والةمةصةفةوفةات 
وتمثيالت الجمع المتكرر. لقد تعلمنا أيًضا معرفة الوقت. ركز الطالب على كيفية قراءة الساعة وأتيحت لهم فرص لرسم جميع الميزات عةلةى 

 مدار الساعة وتسميتها.

 

 

 

 

 

 

نةا أنهى جميع طالب الصف الثاني الفصل الدراسي الثاني بنجاح مذهل. قاموا بتصميم وإنشاء منتجات معاد تدويرها وإعادة استخدامها. لقد بدأ

على قيد الحياة. على مدار الفصل ، سيطور الةطةالب أيًضةا قةدرات الةتةفةكةيةر  Wurundjeriاآلن تحقيقنا في أهمية الحفاظ على ثقافة شعب 

عةل الةفةالمنطقي وما وراء المعرفي. سيتعمق الطالب في ما تعنيه ثقافتهم بالنسبة لهم وكيف تقارن بالسكان األستراليين األصليين. بدأ الطالب ب

 ، والطواطم ، واألدوات ، والمالجئ. The Dreamtimeفي فهم الجوانب المهمة للسكان األصليين األستراليين بما في ذلك 
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حول اتصاالت النص. كان تركيز القراءة هذا  1/4في محو األمية هذا األسبوع ، تعلم طالب الصف 

االتصاالت الذاتية. بصفته فصاًل دراسيًا ، كان الطالب يقرؤون ويستمعون إلى مجموعة متنوعة من النصوص وإجراء اتصاالت مع حدث ا 

 .أو تجربة من حياتهم الخاصة. في الكتابة ، يتعلم الطالب عن السير الذاتية والسير الذاتية. لقد بدأوا في كتابة سيرة ذاتية عن أنفسهم

 

 

 

 

 

في الحساب ، يتعلم الطالب عن الضرب والمساحة. كان الطالب يقيسون مساحة األشكال العادية ويستخدمون عدًدا من االسةتةراتةيةجةيةات لةحةل 

 مسائل الضرب.

 

 

 

         

يدور استفسار هذا المصطلح حول كيفية مساهمة المجموعات الثقافية المختلفة والتقاليد في مجتمع متناغم. شارك الطالب هذا األسبوع ما 

 يعرفونه بالفعل عن الثقافات والتقاليد المختلفة وقارنوا وقارنوا بعض أوجه التشابه واالختالف من خالل الرسومات.

 تذكير:

 ستبدأ السباحة في األسبوع الثالث من الثالثاء إلى الجمعة. يرجى التأكد من أن الطالب يحزمون المناشف والمالبس االحتياطية. •

 دقيقة كل ليلة وقم بتعبئة مذكرات القراءة الخاصة بك. 02تأكد من القراءة لمدة  •

 واجب منزلي مستحق كل يوم جمعة. •

0/3اخبار المرحلة    
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 تحقيق
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 حساب



 

 

في محو األمية ركزنا على األسئلة التقييمية في القراءة. تمكن الطالب من تطبيق هذه المهارة على مجموعة من النصوص غير الخيالية حةول 

 السكان األصليين األستراليين واستعمار أستراليا. في الكتابة ، بدأ الطالب في تفكيك السير الذاتية لفهم البنية وميزات اللغة.

 

 

 

لةى في الحساب ، كان الطالب يستكشفون القيمة المكانية مع التركيز على الكسور العشرية. لقد قمنا بتطوير معرفتنا ومهاراتنا فةي اإلجةابةة عة

 ترتيب األسئلة المفتوحة وتحديد القيم العشرية المختلفة. واجه الطالب تحديات حسابية تعمل على إشراك وتنشيط مهاراتهم في حل المةشةكةالت

 باإلضافة إلى إثارة النقاش بين أقرانهم.

 

 

 

سؤالنا الكبير هذا المصطلح هو ، "ما الذي يجعلنا أستراليين؟". سنقوم بالبحث عن جدول زمني للتاريخ األسترالي واستكةشةاف كةيةف جةعةلةت 
 الهجرة بمرور الوقت أستراليا المجتمع متعدد الثقافات الذي نعيش فيه اليوم.
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 تالميذ األسبوع  
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 TERM 2 WEEK 10 TERM 1  WEEK  1 

FOUNDATION A: Prajwal & Ahmet Jude 

FOUNDATION B: Redwan Ensar 

FOUNDATION C: Sumaya Riham 

GRADE 1A: Farouk Sara 

GRADE 1B: Yasien Sumayyah 

GRADE 1C: Rhiann Nasouh 

GRADE 2A: Serhat Serene 

GRADE 2B: Fatima Roini 

GRADE 2C: Ayah Ali 

GRADE 2D: Maya Armita 

GRADE 3A: Hibbah Mina 

GRADE 3B: Halid Ali 

GRADE 4A: Lania Zain 

GRADE 4B: Fatema Ezzo 

GRADE 4C: Zena Rachel 

GRADE 56A: Yehya Mohammed 

GRADE 56B: Emica Fatima 

GRADE 56C: Gabriel Maryam 

GRADE 56D: Mohammed Hajarh 

GRADE 56E: Fozia Haysam 



 

 تالميذ األسبوع 

Respect     Pride    Trust     Perseverance  

SPECIALIST STUDENT OF THE WEEK 
 
 TERM 2 WEEK 10 TERM 1  WEEK  1 

VISUAL ART   

FOUNDATION:  Charlotte Redwan 

GRADE 1:  Prisma John 

GRADE 2:  Renarose Mousa 

GRADE 3:  Leyla Zak 

GRADE 4:  Leuaina Issa 

GRADE 5:/6: Badria Asiya 

   
P.E.   

FOUNDATION:  Sara Beril 

GRADE 1:  Wali Zeenat 

GRADE 2:  Corina Ayah 

GRADE 3:  Sara Vanessa 

GRADE 4:  Maya Haidar 

GRADE 5:/6: Badria Jibril 

   
STEM   

FOUNDATION:  Beril Sara 

GRADE 1:  John Seima 

GRADE 2:  Wafa Zaynab 

GRADE 3:  Ali Aaliyah 

GRADE 4:  Bilal Lania 

GRADE 5:/6: Vena Serena 



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 

ظهًرا حتى  5صباًحا وجلسات بعد الظهر من  55.51صباًحا إلى  9.51مجموعات اللعب يومي االثنين والثالثاء. تبدأ الجلسات الصباحية من 

 مساءً  1

 

 .نادي اإلفطار

 .صباًحا 5.41صباًحا حتى  5.51اآلن مفتوح يوميًا من الساعة 

 

 اللغة اإلنجليزية للمحادثة:

مساًء. خدمة رعاية األطفال متوفرة  50.51إلى  9.51ستقام دروس اللغة اإلنجليزية المجانية أيام الثالثاء واألربعاء والخميس من الساعة  

 2459411241يومي األربعاء والخميس. يرجى االتصال بفاطمة على 

 

 :6/5للعام  MCFCبرنامج 

 مجانًا: برنامج الواجب المنزلي وكرة القدم / التمارين البدنية.

 كل أربعاء

 مساءً  4312 - 1.12الوقت: 

 غرفة 1/1المساحة: 

 1سيرك األطفال

 ظهًرا 50312صباًحا حتى  55312كل يوم أربعاء من الساعة  

 .1بدًءا من األسبوع تبدأ في األسبوع  

 

 نادي الخياطة

 صباحا 55.51 -صباحا  9.51االثنين صباحا من ي

 

 3زومبا للسيدات

 صباًحا 52312صباًحا حتى  9312كل خميس من الساعة  

 .1تبدأ في األسبوع 

 

 مركز المجتمع 

Respect     Pride    Trust     Perseverance  

For further information, please contact Hub Coordinator Fatima Ghazzaoui. 

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  


