
 

 النشرة اإلخبارية
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يس عندما نعود إلى التعلم في المدرسة ، أكتب ألشكر جميع اآلباء ومقدمي الرعاية وموظفي المدرسة ، بما في ذلك قادة المدارس وطاقم التدر

 والدعم. أقر بجهودك المذهلة في دعم طالبك / أطفالك خالل ما كان وما زال وقتًا مليئًا بالتحديات.

 

 مدىكمجتمع ، أنا فخور وممتن للغاية لجهودك المستمرة ومرونتك وقوتك ، والتي أظهرتها جميعًا طوال هذا العام والماضي ، وأردت أن أذكرك ب

 قيمة وأهمية العمل الذي تقوم به.

 

وحاسم ئع إن التأثير اإليجابي الذي تستمر في إحداثه على أطفالك ، ودعمهم لمواصلة التعلم ، واللحاق بالركب ، والتأقلم ، واالزدهار هو أمر را

 للغاية الحتياجات التعلم والرفاهية والتنمية.

 

 أنا أستدعي بشكل خاص العمل خالل األسبوع الماضي لمعلمينا وموظفي الدعم الذين دعموا الطالب. يمثل العمل الذي تتأثر به أكثر من غيره

 بالتعلم المرن عن بُعد أفضل ما في التعليم الفيكتوري ، وأنا أقدر جهودك كثيًرا.

 

 بيقعاد طالبنا إلى التعلم في الموقع بشكل رائع. لقد حرص الكثيرون على التواصل مع أصدقائهم والمشاركة وجهاً لوجه مع معلم الفصل. تم تط

 رفاهية الطالب والتعلم االجتماعي العاطفي عند عودتهم.

 

 مرة أخرى ، أشكرك على عملك الجاد المستمر والتزامك ومرونتك. العمل الذي تقوم به قيم للغاية ومهم للجميع.

 

 

 

 

 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 2  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  521عبارة 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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  آب  51الثالثاء- Chess Tournament @ DBCPS  يرجى العلم بسبب(COVID 59) 

 

  معرض الكتاب -أغسطس  59إلى الخميس  51الثالثاء 

 

  أسبوع الكتاب -أغسطس  21إلى الجمعة  21من االثنين 

 

  عيد األب محل -سبتمبر  1إلى الجمعة  2الخميس 

خياروتلاه ذه ركذت  
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يستمتع األطفال حقًا باالسترخاء بعد وقةت الةغةداء 

أثناء موازنة األحجار الملساء الباردة على جبينةهةم 

)على السجادة( والمشاركة في أنشطة الةتةخةيةل أو 

كان اللعب الدرامي والخيالي نوًعا شائعًا من األلعاب التي تمت 

مالحظتها. تمت إعادة النظر في لعب األدوار لألسر وخاصة 

رعاية األطفال من قبل العديد من الفتيات والفتيان داخل المجموعة. 

يسمح اللعب التخيلي بالتعبير عن المشاعر اإليجابية والسلبية ، 

وتعديل التأثير ، والقدرة على دمج العاطفة مع اإلدراك. لذلك ، فإن 

توفير اللعب الدرامي وتشجيعه سيساعد بدوره في تنمية الذكاء 

 العاطفي واالجتماعي لألطفال.

.  

في داالس كيندر ، نواصل التركيز على محو األمية االجتماعية والةعةاطةفةيةة 

مع أطفالنا. تنمية مةهةارات األطةفةال وقةدرتةهةم عةلةى االسةتةقةالل الةعةاطةفةي 

واالجتماعي هي مهارات مدى الحياة. يعمل األطفال بةالةفةعةل عةلةى تةطةويةر 

اللغة لتسمية مشةاعةرهةم فةي الةوقةت الةحةالةي ، مةن خةالل االسةتةمةاع إلةى 

أجسادهم. الخطوة التالية هي مساعدة األطفال عةلةى الةبةدء فةي فةهةم كةيةفةيةة 

االستجابة لمشاعرهم ؛ ماذا ستفعل بعد ذلك؟ كفريق واحد ، سنقوم بةتةطةويةر 

 

 

كان اللعب في الهواء الطلق محط التركيز وزاد الوقت 

المتاح لألطفال للعب في الهواء الطلق. نحن نقدم 

برنامًجا داخليًا / خارجيًا طوال الجلسة ، مما يتيح 

مزيًدا من الوقت للعب دون تفسير وبالتالي المزيد من 

التفاعالت ذات المغزى والتعلم األكثر ثراًء الذي يبدأه 

 الطفل.



 

في األساس لمحو األمية ، كنا نستكشف نصوص المعامالت. كان الطالب يكتبون رسائل إلى أصدقائهم وعائالتهم خةالل فةتةرة الةكةتةابةة. فةي 

وحرف المزج. استمر الطالب في البناء على مهةارة الةكةتةابةة بشةكةل مسةتةقةل  CVCاألساس ، ركز الطالب على األصوات األولية وكلمات 

 باستخدام وعيهم الصوتي للمساعدة في نطق الكلمات.

 

 

 

 

ل شةكةافي الحساب كنا نتعلم عن الترتيب. أصبح الطالب على دراية باللغة السابقة والالحقة واألعلى واألقل عدًدا. يتعلم الطالب أيًضةا عةن األ
 ثنائية األبعاد. لقد تعلموا عدد الحواف التي يمتلكها كل جانب وكيفية حسابها.

 

 

 

 .NAIDOCوما تمثلةه  NAIDOCاستعالم عن أن طالب المؤسسة قد استمتعوا بأسبوعين من التعلم عن االحتفاالت. لقد تعلمنا عن أسبوع 

 .يوم على المدرسة 511استمتع الطالب بالتعرف على قصة النسر بنجل. يتطلع الطالب إلى االحتفال بمرور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخبار المرحلة التمهيدية 
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 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق



 

 
المرتبطة بوحدة االستفسار عةن األشةخةاص  Dreamtimeفي منطقة التعلم بالصف األول ، واصل الطالب استكشاف مجموعة من قصص 

وقمنا بتطوير فهمنا للسكان األصليةيةن  Kookoo the Kookaburraو  Tiddalickاألوائل. في األسبوعين الماضيين ، كنا نقرأ قصص 
ل بةكة وثقافتهم وكيفية ارتباطهم بالبيئة الطبيعية ورعايتها من خالل القصص. واصل األطفال هذا العمل أثناء التعلم عن بعد وكنا فخورون جًدا

روابط النص مع الذات وأعدنا رواياتهم إلى النص. أثناء جلسات الكتابة ، كان الطالب منشغلين في إنشاء قصصةهةم الةمةبةتةكةرة اسةتةنةاًدا إلةى 
 قصص السكان األصليين التي نقرأها في الفصل ، لقد استمتعوا حقًا بالقدرة على استخدام جلسات اللعب التنموية إللهام كتابة الرواية.

 
 
 

 
 

رقةم يد يواصل طالب السنة األولى ممارسة مهاراتهم في العد وقد استمتعوا حقًا بألعاب الرياضيات الممتعة التي كنا نلعبها. لقد عملوا على تحد
أقل. أثناء اإلغالق ، واصل األطفال التركيز على استراتيجية العد التنازلي وأحبوا البناء على مفهوم الرياضيات هذا من خةالل  5واحد أكثر و 

 نة(السمشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة األلعاب وغناء األغاني. لقد ركزوا أيًضا على تحديد وقراءة أجزاء التقويم )األيام والتاريخ والشهور و

 

 

 

 

ن في االستفسار ، واصل األطفال العمل على موضوعهم الرئيسي حول "شعب أستراليا األول". لقد قاموا ببناء معرفتهم بثقافة السكان األصلةيةية
من خالل سرد القصص في جلسات القراءة لدينا ، واإلبداع من خالل أنشطتنا الفنية ومشاهدة مةقةاطةع الةفةيةديةو. تةعةلةم األطةفةال عةن األدوات 

ان لسةكةالمختلفة التي يستخدمها السكان األصليون وأسمائهم الثقافية الخاصة. لقد بدأوا أيًضا في كتابة األسئلة التي يرغبون في معةرفةتةهةا عةن ا
 األصليين.

 

 

 

م مةلةتةكفريق ، نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل أولياء األمور والطالب على عملكم الجاد ومثابرتكم خالل فترة التعلم عن بعد األخيةرة. لةقةد عة
 جميعًا بجد ونحن فخورون جًدا بكل ما حققه الطالب!

 1أخبار المرحلة  
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 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

. تعلمنا كيفية إيجاد الفكرة الرئيسية. لقد شاهدوا  ي الفصل الدراسي
 
ي ف

حيب بطالب الصف الثان  المعلمون متحمسون للغاية للتر

مقاطع فيديو لوقت األحالم وحددوا الكلمات األساسية لمساعدتهم عىل التلخيص. واصل الطالب العمل عىل تقارير المعلومات 

. لقد عملنا عىل وجود فقرات تتضمن جملة افتتاحية وتفاصيل إضافية ومثال.  اليي    الخاصة بهم عن السكان األصليي   األستر

 

ي استخدام الكلمات بالتساوي عندما يناقشون القسمة. 
 
ي استكشاف القسمة. بدأ الطالب ف

 
ي الرياضيات ، بدأنا ف

 
 ف

ي تعلم كيفية قراءة رب  ع إىل ورب  ع من خالل صنع 
 
ا كيفية معرفة الوقت عىل مدار الساعة التناظرية. سيستمر الطالب ف

ً
لقد تعلمنا أيض

 الساعات وتلوينها

ي استكشاف وحدتنا "لماذا من المهم الحفاظ عىل ثقافة شعب 
 
ي االستفسار ، استمر العامان ف

 
عىل قيد الحياة؟". لقد  Wurundjeriف

ي مجتمعهم. أظهر الطالب هذا من خالل إنشاء 
 
اليي   لديهم طريقة فريدة لتحية أشخاص جدد ف فهم الطالب أن السكان األصليي   األستر

ي يوضح تاري    خ الشعوب األصلية ووضع جداول زمنية خاصة بهم لحياتهم 
ي جدول زمن 

 
ا ف

ً
الخاصة بهمتحية لثقافاتهم. نظر الطالب أيض

ي استكشاف لغة السكان األصليي   وإنشاء جمل مما تعلموه. 
 
 حنر اآلن. لقد بدأوا ف

 

 

 

 

 

 



 

 

.صباح الخت  عائلة داالس بروكس المجتمع واألصدقاء. كان هذا األسبوع رائًعا للعودة إىل المدرسة لطالب الصفي   الثالث والرابع  

ة الذاتية. لقد ركز  ي مجال محو األمية ، كان الطالب يكتبون الست  الذاتية لشخص مهم. إنهم يتعلمون البحث عن المعلومات لكتابة الست 
 
نا ف

.عىل فهم إنجازات حياتهم وكيف كان لها تأثت  كبت  عىل المجتمع. كان الطالب يقرؤون لفهم وتحديد اتصاالت النص إىل نص  
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب
اتيجيات لطرق  ب. كانوا قادرين عىل استخدام مجموعة متنوعة من االستر ي الض 

 
ي الحساب ، بدأ الطالب مصطلح التحقيق ف

 
ف

ا تحديد الشكل وإيجاد الحل الكتشاف المنطقة. 
ً
ب. استكشف الطالب أيض  فعالة وذات كفاءة لحل مشكلة الض 

ي حياتنا 
 
ي نتعرض لها ف

ي عدد الثقافات المختلفة النر
 
ي التفكت  ف

 
يدور استفسار هذا المصطلح حول فهم الثقافة والتنوع. بدأ الطالب ف

اليومية. هناك مجموعة متنوعة من األجزاء الخاصة بالثقافات المختلفة للتعرف عليها مثل المالبس والطعام والموسيقر والدين وما 

 إىل ذلك. 

 :  .تذكت 

وب إىل المدرسة كل   يرجى التأكد من إحضار الطالب قبعة وزجاجة مشر

دقيقة كل ليلة وقم بتعبئة دفتر يوميات  02تأكد من القراءة لمدة  يوم. 

. القراءة  



 

 

 

 

 

 

.  
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

ي القراءة ، ركز أعضاء 
 
عىل "التساؤل" عىل وجه الخصوص القدرة عىل اإلجابة وإنشاء أسئلة تقييمية للتعبت  عن آرائهم حول  6/5ف

 مواضيع مختلفة. 

ي الكتابة ، ركز طالب الصف 
 
ا عىل جمل  6/5ف

ً
ي رياضته. لقد ركزنا أيض

 
ا ف ً ي حقق نجاًحا كبت 

عىل الست  الذاتية والبحث عن رياض 

 الموضوع والفقرات وبنية الجمل. 

ي ثقافتهم 
 
اليا" يتعمق الطالب ف ي سؤالنا الكبت  "ما الذي يجعلنا أستر

 
ي الصف الخامس والسادس ، نتواصل مع الثقافات ونبحث ف

 
ف

اليا.  ي للهجرة إىل أستر
 ويشاركون االختالفات بينهم. لقد ركزنا عىل الجدول الزمن 

ي الرياضيات ، يعمل طالب الصف 
 
ي  6/5ف

 
ا ف

ً
ب. نحن نبحث أيض عىل األنماط والجتى ويركزون عىل رسعة تذكرهم لحقائق الض 

 الحجم واألشكال ثالثية األبعاد. 



 تالميذ األسبوع  
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 TERM 3 WEEK 2 TERM 3  WEEK  3 

FOUNDATION A: Omar Maryum 

FOUNDATION B: Arsh Ecrin 

FOUNDATION C: Sara Ismail 

GRADE 1A: Rital Abdul 

GRADE 1B: Zeenat Nick 

GRADE 1C: Derin Abubakar 

GRADE 2A: Uwais Mariya 

GRADE 2B: Jafar Mustafa 

GRADE 2C: Halil Elizan 

GRADE 2D: Kaylan Tobias 

GRADE 3A: Vanessa Abdel Rahman 

GRADE 3B: Zak Zuhre 

GRADE 4A: Zain Ceyda 

GRADE 4B: Koray Selma 

GRADE 4C: Mohammad Saed 

GRADE 56A: Ashfiya Hamza 

GRADE 56B: Zain Meysoun 

GRADE 56C:   

GRADE 56D: Hajarh Arda 

GRADE 56E: Aqsa Ahmed 



جميع نا إنه ألمر رائع أن نرى عودة الطالب إلى المدرسة ، وهم على استعداد للتعلم بينما تستعيد العائالت نوًعا من الحياة الطبيعية. لقد نقل
إذا كنت ترغب في االنضمام  1459411141البرامج الحالية عبر اإلنترنت حتى إشعار آخر. يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى 

 سنستأنف جميع األنشطة في الموقع بمجرد أن يكون ذلك آمنًا. -أولويتنا هي الحفاظ على المجتمع آمنًا  .Zoomإلى أي من البرامج عبر 

 مجموعات اللعب 

إذا كنت  1459411141لمدة أسبوع آخر على األقل. يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى  Zoomعبر  Playgroupسيتم تشغيل  

 ترغب في االنضمام إلى الفصول الدراسية.

 .نادي اإلفطار

 .صباًحا 541صباًحا حتى  551اآلن مفتوح يوميًا من الساعة 

 

 اللغة اإلنجليزية للمحادثة:

لمدة أسبوع آخر على األقل. يرجى االتصال أو  Zoomسيتم تشغيل دروس اللغة اإلنجليزية المجانية أيام الثالثاء واألربعاء والخميس عبر   

 إذا كنت ترغب في االنضمام إلى الفصول الدراسية. 1459411141إرسال رسالة نصية إلى 

 

 :6/5للعام  MCFCبرنامج 

 1الفصل 

 وكرة القدم / التمارين البدنية.مجانًا: برنامج الواجب المنزلي 

 كل أربعاء

 مساءً  4311 - 1.11الوقت: 

 غرفة 1/5المساحة: 

 3زومبا للسيدات وسيرك األطفال 

 

 من أجل االرتباط. 1459411141حتى إشعار آخر. اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى  Zoomعبر  

 .1في األسبوع 

 شكرا جزيال،

 .فاطمة 

 هاب.داالس بروكس كوميونيتي 

 91195555: هاتف: 

 1459411141الموبيل: 

 

 مركز المجتمع 

Respect     Pride    Trust     Perseverance  

For further information, please contact Hub Coordinator Fatima Ghazzaoui. 

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  


