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Refah Bölümü Sorumlusu: Bay Tim Brown 
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Görüş Bakışımız: “Öğrencilerimizin okuryazarlıkta ve matematikte başarılı,  
yaratıcı, güvenli ve mutlu olmasıdır” 

3. Dönem, Sayı 1/2021 

Değerli Ailelerimiz, 

 

Üçüncü döneme tekrar hoş geldiniz. Dileriz aileleriniz ve arkadaşlarınızla güzel bir tatil ve keyifli vakit geçirdiniz. 

15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Viktorya Hükümeti topluluk hareketini azaltmaya ve KOVİD-19'un yayılmasını 

önlemeye yardımcı olacak yeni önlemler duyurdu.  Sonuç olarak, Viktorya’nın Sağlık Baş Sorumlusu tarafından 

verilen talimatlar doğrultusunda, tüm Viktorya okulları 16 Temmuz, Cuma gününden itibaren uzaktan ve esnek 

eğitim dönemine geçti.  Okul toplulumumuzdaki herkese çevrimiçi öğrenime dönüşe bu kadar çabuk uyum 

sağladığı için bir kez daha teşekkür etmek etmek istiyoruz. 

 

Bu hafta birçok ailemiz Kurban Bayramı'nı kutladı.  Bunun dünyadaki tüm Müslüman aileler için özel bir zaman 

olduğunu biliyoruz.  Sokağa çıkma kısıtlamaları ailelerin yüz yüze toplanmasını etkilemiş olsa da, görüntülü arama 

ve diğer çevrimiçi toplantı uygulamaları gibi platformların, birbirinizle çevrimiçi kutlama yapmanızı sağladığını 

umuyoruz. 

 

Aramıza katılan üç yeni personele okulumuza hoşgeldiniz 

diyoruz: 

• Tania Zorotheos - Okul Psikoloğu 

• Kersti Skinner - Öğretmen 5/6C 

• İmam Abdülhay - Din işleri görevlisi 

 

İyi haftalar 

Müdür Ekibi 
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KİŞİSEL BİLGİLERİN DEĞİŞİKLİĞİ   

Kişisel bilgileriniz değişirse, lütfen Okulumuzun Ofisine bildiriniz.  Okulun veli ve bakıcılarla iletişime geçe-

bilmesi  bakımından, değişen telefon numaralarının bizlere bildirilmesi önemlidir.   Aynı şekilde, acil durumlar-

da iletişim kurulacak kişiler de değişirse, lütfen bizi bilgilendiriniz.  Birinin çocuğunuzu almasını istiyorsanız, 

lütfen okulu şahsen bilgilendirdiğinizden emin olun, böylece bu kişi çocuğunuzu almak için acil durum listesine 

eklenebilsin. 

CSEF (Kamp, Spor, Gezi Fonu) :- BAŞVURULAR YAKINDA KAPANIYOR 

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 

kullanılabilinir.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

• 26 Temmuz Pazartesi’nden 29 Temmuz, Perşembe -  3. Sınıflardan -6. Sınıflara Yüzme programı  

• 3 Ağustos, Salı -  3. Sınıflardan –4. Sınıflara—Göçmenlik Müzesi gezisi 

• 6 Ağustos, Cuma - 3. Sınıflardan -6. Sınıflara  Bölgesel Atletizm Günü  

• 10 Ağustos, Salı - Satranç Turnuvası @ DBTİ’nda yapılacaktır 

• 17 Ağustos Salı’dan 19 Ağustos Perşembe’ye - Kitap Fuarı 

ÖNEMLİ GÜNLER 
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Oyun hamuruna elle 

şekil veriyor 

Wominjeka, Dallas Anaokulun’da, yaşamakta olduğumuz topraklardan, 

Wurundjeri halkının Aborijin dili olan Woiwurrung dilinde hoş geldiniz demektir. 

O halde 3. Döneme hoş geldiniz! Benim adım Alison ve Dallas Anaokulu’nda 

Erken Çocukluk Dönemi Öğretmeni ve Sorumlusu olarak Dallas Anaokulu ekibine 

ve okul toplumuna katılmaktan çok heyecanlıyım ve hepinizi tanımayı dört gözle 

bekliyorum! 
 

Çocukların arkadaşlarını tekrar görmek için bu kadar heyecanlı olduğunu izlemek 

harikaydı ve hem sınıfta hem de avluda oyun alanlarını  keşfetmeleri ve den-

eyimlerle yeni bilgiler öğrenmekle meşgul oldukları için anaokuluna geri dö-

ndükleri için çok mutlu görünüyorlar.  Grup zamanlarında birbirleriyle hikayeler 

paylaşmaktan, yeni grup oyunları, müzik ve hareket aktivitelerini öğrenmekten 

keyif aldılar.  Çocuklar açık havada, avluda oynamaya büyük ilgi gösteriyorlar ve  

yaratıcı oyunlar ve fiziksel olarak aktif oyun yoluyla arkadaşlıklarını geliştiriyorlar  

Çocuklar ayrıca çeşitli oyunlarla deneyimler kazanıyorlar. 

ÖNEMLİ GÜNLER 

3. Dönemin Başlanıcı– Pazartesi 12 Temmuz 

Ulusal Pijama Günü -  16 Temmuz 

Kurban  Bayramı - 20-23 Temmuz  

Ulusal Okul Ağaçları Günü—30 Temmuz 

Ardoch Yerli Hayvanlar Programı -  29 Tem-

muz, Perşembe 

Ulusal Aborijin ve Torres Boğazı Adalıları 

Çocuk Günü - 4 Ağustos, Çarşamba 

CBCA Kitap Haftası - 21- 27  Ağustos: Kıyafet 

Günü—Tarih ilerideki bir zamanda verilecek  

NSEYC (Anaokullar) Mesleki Gelişim Günü -

27 Ağustos, Cuma 

Babalar Günü  – 5 Eylül, Cuma 

Ulusal Çocukları Koruma Haftası—5-11 

Eylül  

 

Hoşgeldin Hawrak 

Kırmızı Grup ile çalışan yeni  

öğrencimiz Hawrak'a hoş geld-

iniz demek istiyorum. Hawrak, 

Erken Çocukluk Eğitimi Sertifika 

3 için stajına başlıyor. 

Hawrak, 12 Temmuz - 23 Tem-

muz tarihleri arasında stajını 

tamamlayacak. 

 Wominjeka Dallas Anaokulu 

‘Saat kaçtır Bay Kurt?’ oyununu oyuyorlar 

Çamurlu alanı kazıyorlar 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 



 

 

 

 

Refah Projesi 

1. ve 2. Dönem boyunca Nada, Eunice ve Elham (Upfield Kinder Öğretmeni), 

erken çocukluk uzmanları Catharine Hydon ve Gilda Howard rehberliğinde 

'Refah Projesi'ni başlattı;  

 

Bu önemli çalışma, etkinlikler ve stratejiler yoluyla duygusal okuryazarlığın 

geliştirilmesine odaklanarak bu dönemde de devam edecektir.  Ayrıca, ilkoku-

la olan ziyaretlerin başlamasıyla, doğa oyununun iyileştirici faydalarını 

keşfedeceğiz.  Genç öğrencilerimizin oyun sırasında duygusal ifadelerine ve 

sosyalleşmelerine uygun şekilde yanıt vererek çocuk oyunlarına iyileştirici bir 

yöntem uygulayacağız.  Yani, 'Ben buradayım; seni duyuyorum, anlıyorum, 

umursuyorum'. 

Ayrıca Hugh Van Cuylenburg'un "Dayanıklılık Projesi"ni rehber olarak kullanıp  

ve bunun Refah Projemizi nasıl destekleyebileceği konusunu araştıracağız. 

Dayanıklılık Projesinin üç temel unsurunu keşfedeceğiz; Duygusal dayanıklılığı 

geliştirmek için yapı taşları olan Empati, Minnettarlık ve Farkındalık. 

 

Öğretmen/Veli Görüşmeleri 

Önümüzdeki iki hafta boyunca Çarşamba günleri devam edecek olan Kırmızı 

Grup ile Öğretmen/Veli görüşmelerine başladım.  Ayrıca Yeşil Grup ailelerine 

Cuma günleri için bir program sunacağım.  Çocuğunuzun ilerlemesini ko-

nuşmak ve yılın geri kalanı için hedefler belirlemek için bir fırsattır.  Sizinle 

tanışmak ve çocuğunuz hakkında daha fazla bilgi öğrenmek için 

sabırsızlanıyorum. Henüz bir randevu ayar-

lamadıysaniz lütfen beni çocuğunuzu okula 

bırakırken veya alırken görünüz. 

Kökenlerimizi Haritada gostermek 

'Çocuklar çeşitliliğe saygıyla karşılık verir'.  Çocuklar kültür, miras, geçmiş ve 

gelenek çeşitliliğini keşfettiklerinde ve bu çeşitlilik seçimler ve yeni anlayışlar 

için fırsatlar sunduğunda bu açıkça görülür.  Devam eden bir proje olarak 

kökenlerimizi dünya haritasında göstereceğiz ve toplulumuzdaki zengin  kültür 

ve miras çeşitliliğini keşfedeceğiz. 

KUTU SANATI: Geri dönüştürün, 

yeniden kullanın, azaltın 

Sürdürülebilir uygulamalara 

odaklanmamızı ve konuşmalarımızı 

desteklemek için yardımınızı 

istiyoruz! 

Çocukların kolaj masasında kullana-

bilecekleri küçük kutular, silindirl-

er, şişe kapakları gibi geri dö-

nüştürülmüş ev eşyalarını ve diğer 

ilginç geri dönüştürülmüş kaynak-

ları üç boyutlu malzemeler kulla-

narak oluşturmak, icat etmek ve 

fikirlerini, düşüncelerini ve bilgile-

rini ifade etmek için toplamak 

istiyoruz. 
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Ana Sınıftaki öğrenciler, çeşitli metinler ve rüya zamanı hikayeleri hakkında bilgi edinmekle meşguldü. 

Okuduğumuz rüya zamanı hikayelerini çalışmaktan ve anlamaktan zevk aldılar.  Öğrenciler, sözcükleri 

seslendirmek için ses bilgisi farkındalıklarını kullanarak bağımsız yazma becerilerini geliştirmeye devam 

ettiler.  Sesle ilgili bilgilerini,  bildikleri harflere uygulamaya devam ediyorlar. 

 

Öğrenciler, sayıları saymalarına yardımcı olmak için sınıflarından farklı malzemeleri kullanıyorlar.  Öğrenciler 

0-20 arasındaki sayılarla eşleşen sayı ve temsil ettikleri değerlere çalışıyorlar ve sayıları doğru bir şekilde 

yazmaya odaklanıyorlar. 

 

 

 

Araştırma dersinde öğrenciler yeni konumuz olan 'Kutladığımız şeyler'i araştırıyorlar.  Öğrenciler kutlamalar 

ve türleri hakkında önceden bildikleri bilgileri tartışıyorlar.  Bu hafta doğum günlerinin, dünya çapında nasıl 

farklı şekilde kutlandığına odaklanıyoruz. 
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OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 



 

Okuryazarlıkta, birinci sınıflar, “İlk İnsanlar” araştırma konusuna bağlantılı bir dizi metni araştırıyorlar.  Oku-
ma dersinde, okuduğumuz hikayelere bakarak kendi deneyimlerimizle bağlantı kurmayı öğreniyoruz.  Yazma 
dersinde, öğrenciler dil deneyimleri yoluyla bir konuyu yeniden anlatma hakkındaki bilgilerini geliştirmeye 
devam ediyorlar.   

 
 

Matematik dersinde öğrenciler geri sayma bilgilerini geliştiriyorlar. Geri sayım stratejisiyle ilgili yazılı prob-
lemleri çözmek için çalışmalar yapıyoruz. 
 

 
 

Araştırma dersinde, çocuklar yeni konumuz olan 'İlk İnsanlar'ı öğrenmeye başladılar. Aborijin kültürünün 
farklı yönlerini, hikayeler, oyunlar ve sanat eserleri aracılığıyla keşfetmeye başladık.  Öğrenciler, Wurundjeri 
halkının tarihi ve kültürü hakkında bilgi edinmekten keyif alıyorlar. 
 

 

 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 
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İkinci sınıf öğrencileri isim gruplarını öğreniyorlar.  Somut isimler, soyut isimler, özel isimler ve cins isimler 

gibi farklı isim gruplarını okudukları kitaplarda ve kelime listelerinde bularak araştırdılardır.  Öğrenciler bilgi 

raporu üzerinde bilgilerini geliştirmeye devam ettiler.  Başlık, alt başlıklar, şemalar ve alt yazılar dahil olmak 

üzere bilgi raporlarının özelliklerini belirleme üzerinde çalıştık.  Öğrenciler şu anda Yerli Avustralyalılar 

hakkında bilgi raporu yazmak için kullanacakları araştırmalardan notlar alıyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikte çarpma ve bölme konularına odaklanıyoruz.  Öğrenciler, gruplar, diziler ve tekrarlanan top-

lamanın temsillerini oluşturmak için çeşitli malzemeleri kullanmaya başladılar.  Saati söylemeyi de öğrendik. 

Öğrenciler saatin nasıl okunacağına odaklandılar ve saatin tüm ayrıntılarıyla çizme ve etiketleme fırsatı 

buldular. 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

Tüm 2. Sınıf öğrencilerimiz 2. Dönem’deki araştırma konularını muhteşem bir başarı ile bitirdiler. Geri dö-

nüştürülmüş ve yeniden kullanılmış ürünleri tasarladılar ve yarattılar. Wurundjeri halkının kültürünü canlı 

tutmanın önemine ilişkin araştırmamıza başladık. Dönem boyunca öğrenciler, akıl yürütme ve üstbilişsel 

düşünme yeteneklerini daha da geliştireceklerdir.  Öğrenciler, kendi kültürlerinin, kendileri için ne anlama 

geldiğini ve bunun Avustralya Yerlileri ile nasıl karşılaştırıldığını derinlemesine araştıracaklar.  Öğrenciler, 

Düş zamanı, totemler (inançlar), araçlar ve barınaklar dahil olmak üzere Yerli Avustralyalılar için önemli olan 

yönleri anlamaya başladılar. 

 

 

 

 

  
 OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 
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Bu hafta okuma yazma dersinde 3 ve 4. Sınıf öğrencileri metin bağlantıları hakkında bilgiler öğreniyorlar.  Bu 
hafta okuma dersinin odak noktası, kendi deneyimleriyle, metinden bağlantı kurmaktı.  Öğrenciler sınıf 
olarak çeşitli metinleri okuyup dinliyor ve kendi yaşamlarından bir olay veya deneyimle bağlantı kuruyorlar.  
Öğrenciler yazılı olarak biyografiler ve otobiyografiler hakkında bilgi edindiler.  Kendileri hakkında bir oto-
biyografi yazmaya başladılar 

 

 

Matematik’de öğrenciler çarpma ve alan hakkında bilgiler ediniyorlar. Öğrenciler, düzgün olan şekillerin 
alanını ölçüyor ve çarpma problemlerini çözmek için bir takım stratejiler kullanıyorlar. 

 

 

         

Bu dönemin araştırması, farklı kültürel grupların ve geleneklerin uyumlu bir topluma nasıl katkıda 
bulunduğuyla ilgilidir.  Bu hafta öğrenciler farklı kültürler ve gelenekler hakkında önceden bildikler bilgileri 
paylaştılar ve bazı benzerlikleri ve farklılıkları resimlerle karşılaştırdılar. 

Hatırlatmalar: 

 Yüzme programı, 3. Haftada Salı'dan Cuma'ya kadar yapılacak. Lütfen öğrencilerin havlu ve yedek 
kıyafetlerini beraberlerinde bir paketin içinde getirdiklerinden emin olunuz. 

 Her gece 20 dakika kitap okuduğunuzdan ve okuma günlüğünüzü doldurduğunuzdan emin olunuz. 

 Ev ödevinin okula iade günü Cuma’dır. 

 

 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 
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Okuryazarlıkta, okuma dersinde değerlendirici soruları yanıtlama yeteneğimizi geliştiriyoruz. Öğrenciler bu 

beceriyi Yerli Avustralyalılar ve Avustralya'nın sömürgeleştirilmesi konusu ile ilgili bir dizi kurgusal olmayan 

metne uygulayabildiler.  Yazılı olarak, öğrenciler yapı ve dil özellikleri de dahil olmak üzere biyografilerimizi 

incelemeye başlıyorlar. 

 

 

Matematikte, öğrenciler ondalık sayılara odaklanarak basamak değerini araştırıyorlar. Açık uçlu soruları 

cevaplandırarak, sıralama ve farklı ondalık değerleri belirleme konusunda bilgi ve becerilerimizi geliştiri-

yoruz. Öğrencilere, problem çözme becerilerini harekete geçiren ve aynı zamanda akranları arasında 

tartışmaları tetikleyen matematik soruları verildi. 

 

Araştırma dersinde öğrenciler, 'Bizi Avustralyalı yapan nedir?' konusuna odaklanacaklar. Avustralya tarihinin 

bir zaman çizelgesini araştıracağız ve göçün zaman içinde Avustralya'yı bugün içinde yaşadığımız çok 

kültürlü toplum haline nasıl getirdiğini keşfedeceğiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 
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ARAŞTIRMA 



  

 2. DÖNEM, 10. HAFTA 1. DÖNEM,  1. HAFTA 

ANA SINIF A: Prajwal & Ahmet Jude 

ANA SINIF B: Redwan Ensar 

ANA SINIF C: Sumaya Riham 

1 A: Farouk Sara 

1 B: Yasien Sumayyah 

1 C: Rhiann Nasouh 

2 A: Serhat Serene 

2 B: Fatima Roini 

2 C: Ayah Ali 

2 D: Maya Armita 

3 A: Hibbah Mina 

3 B: Halid Ali 

4 A: Lania Zain 

4 B: Fatema Ezzo 

4 C: Zena Rachel 

5/6 A: Yehya Mohammed 

5/6 B: Emica Fatima 

5/6 C: Gabriel Maryam 

5/6 D: Mohammed Hajarh 

5/6 E: Fozia Haysam 
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 3. DÖNEM, 1. HAFTA 3. DÖNEM, 2. HAFTA 

GÖRSEL SANATLAR   

ANA SINIFLAR:  Charlotte Redwan 

1. SINIFLAR:  Prisma John 

2. SINIFLAR:  Renarose Mousa 

3. SINIFLAR:  Leyla Zak 

4. SINIFLAR:  Leuaina Issa 

5 ve 6. SINIFLAR: Badria Asiya 

   
BEDEN EĞİTİMİ   

ANA SINIFLAR:  Sara Beril 

1. SINIFLAR:  Wali Zeenat 

2. SINIFLAR:  Corina Ayah 

3. SINIFLAR:  Sara Vanessa 

4. SINIFLAR:  Maya Haidar 

5 ve 6. SINIFLAR: Badria Jibril 

   
BİLİM   

ANA SINIFLAR:  Beril Sara 

1. SINIFLAR:  John Seima 

2. SINIFLAR:  Wafa Zaynab 

3. SINIFLAR:  Ali Aaliyah 

4. SINIFLAR:  Bilal Lania 

5 ve 6. SINIFLAR: Vena Serena 
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Daha fazla bilgi için, lütfen Toplum Binası Koordinatörü Bayan Fatima Ghazzaoui’yi 9309-1181 
veya  0419 475 047 nolu telefonlardan arayabilirsiniz. 
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Hepinize okula ve Toplum Binamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Umarız hepiniz huzurlu bir tatil 

geçirmişsinizdir. Toplum Binamız okulumuzdaki ve toplumumuzdaki herkesin bağlantı kurmasına, 

paylaşmasına ve yeni bilgiler öğrenmesine imkan sağlayan bir yerdir.  Çeşitli programlar sunuyoruz ve her 

zaman önerilere açığız.  Sizlerle tanışmak için sabırsızlanıyorum. 

 

Oyun Grubu: 

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

pları ise 1:00  ile 3:00 arasında olacaktır.   

 

Ücretsiz Etkileşimli İngilizce Dersleri: 

Ücretsiz Etkileşimli İngilizce Dersleri:  Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Toplum Binamızda sabah 9:15 ile 

ö.s. 12:15 arasında yapılmaktadır.  Çocuk bakımı Çarşamba ve Perşembe günleri yapılmaktadır.  Lütfen Fati-

ma’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  

 

El-işi/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 



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  


