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Saygı     Gurur    Güven     Azim 

Okulda öğrenime geri dönerken, tüm velilere, bakıcılara, okul yöneticileri dahil olmak üzere okul per-

soneline, öğretmen ve eğitmen yardımcılarına teşekkür etmek için yazıyorum.  Öğrencilerinizi/

çocuklarınızı zorlu bir dönemden geçen ve olmaya devam eden süreçte verdiğiniz destek ve 

inanılmaz çabalarınızı takdir ediyorum. 

 

Toplum olarak, hepinizin bu yıl ve geçen yıl boyunca gösterdiğiniz sürekli çabalarınız, da-

yanıklılığınız ve gücünüz için sizlere minnettarım ve yaptığınız işin ne kadar değerli ve önemli 

olduğunu sizlere hatırlatmak istedim. 

 

Çocuklarınız üzerinde yaratmaya devam ettiğiniz olumlu etki, onları öğrenmeye devam etmeleri, 

yetişmeleri, başa çıkmaları ve gelişmeleri için desteğiniz dikkat çekicidir.  Bu onların öğrenim, esen-

lik ve gelişim ihtiyaçları için çok önemlidir. 

 

Özellikle öğretmenlerimizin ve öğrencilere destek olan öğretmen yardımıcılarımızın bu geçen 

haftalardaki yaptıkları çalışmalar için gurur duruyorum.  Uzaktan ve esnek öğrenimden en çok 

etkilenen çalışmanız, Viktorya’daki eğitimin en iyilsini temsil ediyor ve çabalarınız için çok minnet-

tarım. 

 

Öğrencilerimizin okulda öğrenime geri dönmesi harika oldu.  Birçoğu, arkadaşlarıyla konuşmaya ve 

sınıf öğretmenleriyle yüz yüze görüşmeye isteklidirler.  Öğrencilerin esenlik ve sosyal duygusal 

öğrenimi, okula geri döndüklerinde uygulandı. 

  

Tekrardan, devam eden sıkı çalışmanız, bağlılığınız ve esnekliğiniz için tekrar teşekkür ederim. 

Yaptığınız iş herkes için inanılmaz derecede değerli ve önemlidir.  

http://www.dallasps.vic.edu.au


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 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. 

 

 

 

 

 

• 10 Ağustos, Salı - Satranç Turnuvası @ DBTİ’nda yapılacaktır (KOVID 19 nedeniyle tekrardan bildirilecek) 

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

• 23 Ağustos, Pazartesi’nden 27 Ağustos, Cuma’ya - Kitap Haftası 

• 2 Eylül, Perşembe’den 3 Eylül, Cuma’ya - Babalar Günü Satışı  

ÖNEMLİ GÜNLER 
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Dallas Anaokulu’nda çocuklarımızla sosyal ve duy-

gusal okuryazarlığa odaklanmaya devam 

ediyoruz.  Çocukların becerilerini ve duygusal ve 

sosyal olarak bağımsız olma becerilerini 

geliştirmek, yaşam boyu süren bir süreçtir.  

Çocuklar, bedenlerini dinleyerek o andaki duygu-

larını adlandırmak için gereken dili geliştiriyorlar.  

Bir sonraki adım, çocukların duygularına nasıl 

tepki vereceklerini anlamalarına yardımcı olmak-

tır; Daha sonra ne yapılacak? Ekip olarak, 

çocukların duygularına yanıt vermelerine yardımcı 

olacak stratejiler ve senaryolar geliştireceğiz. 

 

 

 

 

 

 

Dramatik ve yaratıcı oyunlar, gözlemlenen yaygın 

bir oyun türü olmuştur.  Ailelerin rolunu 

oynarken, özellikle bebeklerin bakımı, grup için-

deki birçok kız ve erkek çocuklar tarafında beye-

nildi.  Rol yapma oyunu, hem olumlu hem de 

olumsuz duyguların ifadesine ve duyguların 

düzenlenmesine, duyguyu bilişle bütünleştirme 

yeteneğine izin verir.  Bu nedenle, dramatik oyun 

sağlamak ve teşvik etmek, çocukların duygusal ve 

sosyal zekasını geliştirmeye yardımcı olacaktır. 

 

Çocuklar öğle yemeğinden sonra alınlarında 

(halı üzerinde) soğuk pürüzsüz taşları denge-

leyerek  tuttular ve görselleştirme ak-

tivitelerine veya yoga esnemelerine katılarak 

dinlenmekten keyif alıyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açık havadaki oyun, bir odak noktası haline 

geldi ve çocukların dışarıda oynaması için 

ayrılan süre arttı.  Progam boyunca bir iç/dış 

mekan programı sunuyoruz.  Böylece kesin-

tisiz oyunlara daha fazla zaman ve dolayısıyla 

daha anlamlı etkileşimler ve çocuklar tarafın-

dan başlatılan öğrenim için daha fazla zaman 

tanıyoruz. 
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OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 

Okuryazarlıkra işlemsel metinleri araştırıyoruz.  Yazma dersinde öğrenciler arkadaşlarına ve ailelerine 
mektuplar yazıyorlar.  Öğrenciler harflerin seslerine, CVC (Ünsüz-ünlü-ünsüz dizisi) ve kaynaşım 
kelimelerine odaklandılar.  Öğrenciler ayrıca sözcükleri seslendirmek için fonemik (ses) farkındalıklarını 
kullanarak bağımsız yazma becerilerini geliştirmeye devam ettiler. 

 

Matematik dersinde sıralamayı öğreniyoruz.  Öğrenciler öncesi, sonrası, en yüksek ve en düşük 
kelimelerini kullanıyorlar.   Ayrıca iki boyutlu şekiller hakkında bilgiler edindiler.  Her bir kenarın kaç 
tane kenarı olduğunu ve bunları nasıl sayacaklarını öğrendiler. 

 

 

Araştırma dersinde Ana sınıf öğrencileri çeşitli kutlamaları öğrenerek eğlenceli iki hafta geçirdiler.  NAI-
DOC haftasını ve NAIDOC'un ne anlama geldiğini öğrendik.  Öğrenciler kartal Bunjil'in hikayesini 
öğrenirken eğlendiler.  Öğrenciler okulda geçirdikleri 100. gününü kutlamayı dört gözle bekliyorlar ve 
100. günde yeni bilgiler öğrenerek daha bilgili olmak için sabırsızlanıyorlar. 

 

 

 

 



 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 
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Birinci Sınıf öğrencileri, 'İlk İnsanlar' hakkında olan araştırma konumuza bağlantılı bir dizi Rüya zamanı 

masallarını keşfetmeye devam ettiler. Bu iki haftada, 'Tiddalick ve Kookaburra Kookoo' masallarını 

okuduk ve Yerli insanlar, kültürleri ve doğal çevre ile nasıl ilişki kurdukları ve onlarla nasıl ilgilendikleri 

konusundaki anlayışımızı hikayeler aracılığıyla geliştirdik. Çocuklar bu çalışmayı Uzaktan Öğrenim 

sırasında da sürdürdüler ve metinlerle, kendi deneyimleri arasında kurdukları bağlantılardan ve yeniden 

anlatımlardan çok gurur duyduk. Yazma dersi sırasında öğrenciler, sınıfta okuduğumuz yerli 

hikayelerinden yola çıkarak kendi yenilikçi hikayelerini yaratmakla meşgul oldular.  Ayrıca yazmış 

oldukları anlatımlarına ilham vermek için gelişimsel oyun programını uygulamaktan gerçekten keyif 

aldılar. 

 

 

1. Sınıf öğrencileri sayıları sayma becerilerini geliştirmeye devam ediyor ve oynadığımız eğlenceli 

matematik oyunlarından gerçekten keyif aldılar.  1 fazla ve 1 eksik olan bir sayıyı belirlemeye çalışıyorlar.  

Kovid 19 nedeniyle uygulanan sınırlamalar  sırasında çocuklar Geri Sayım stratejisine odaklanmaya 

devam ettiler ve video izleyerek, oyun oynayarak ve şarkı söyleyerek bu matematik kavramını geliştirmeyi 

sevdiler.  Ayrıca bir takvimin bölümlerini (Günler, Tarih, Aylar ve Yıl) belirlemeye ve okumaya 

odaklanıyorlar. 

 

 

Araştırma dersinde, çocuklar 'Avustralya'nın İlk İnsanları' ile ilgili konu üzerinde çalışmaya devam ettiler. 

Okuma dersinde, hikaye anlatımı, sanat etkinliklerimiz aracılığıyla yaratıcı olma ve video izleme yoluyla 

Yerli Kültürü bilgilerini oluşturdular.  Çocuklar, Yerli halk tarafından kullanılan farklı araçları ve özel 

kültürel adlarını öğrendiler.  Yerli Halk hakkında öğrenmek istedikleri soruları da yazmaya başladılar. 

 

 

 

 



 

  
 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 
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ARAŞTIRMA 

 

Öğretmenler, ikinci sınıf öğrencilerini tekrar sınıfa görmekten dolayı çok heyecanlandılar.  Öğrenciler ana fikri bulmayı öğreniyorlar.  
Rüya zamanı masallarının videolarını izlediler ve özet yaparken kendilerine yardımcı olacak anahtar kelimeleri belirlediler.  
Öğrenciler, Yerli Avustralyalılar hakkındaki bilgi raporları üzerinde çalışmaya devam ettiler.  Konu başlığı, ek detay ve bir örnek içeren 
paragraflar üzerinde çalıştık. 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikte bölme hakkında çalışmalara başladık.  Öğrenciler bölünmeyi tartışırken pay kelimesini kullanmaya başlamışlardır. 
Analog bir saatte saati nasıl söyleyeceğimizi de öğreniyoruz. Öğrenciler, saatler yapıp onları renklendirecekler.  Çeyrek kala ve çeyrek 
geçe olarak saati okumayı öğrenmeye devam edecekler. 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde ikinci sınıf öğrencileri, 'Wurundjeri halkının kültürünü canlı tutmak neden önemlidir?' konumuzu keşfetmeye 
devam ettiler.  Öğrenciler, Aborjinli Avustralyalıların toplumlarına gelen yeni insanları selamlamak için benzersiz bir yöntemi 
olduğunu öğrendiler. Öğrenciler kendi kültürlerindeki selamlaşma şeklini sınıflarında gösterdiler.  Öğrenciler ayrıca Aborijin 
halklarının tarihini gösteren bir zaman çizelgesine baktılar.  Ayrıca kendi hayatlarının zaman çizelgelerini de oluşturdular.  Aborijin 
dilini keşfetmeye başladılar ve öğrendikleri kelimlerden cümleler oluşturdular. 



 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 
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Günaydın Dallas Brooks Toplumu ailesi ve arkadaşları.  Bu hafta 3. ve 4. Sınıf öğrencileri için okula geri dönmek harikaydı. 
Okuryazarlıkta, öğrenciler önemli bir kişinin biyografisini yazmaktadırlar.   Öğrenciler biyografi yazmak için araştırma 
yapıyorlar.  Kişinin başarıları ve toplum üzerinde nasıl büyük bir etkiye sahip oldukları hakkında araştırma yaparak kişinin 
hayatını alamaya odaklandık.  

 

 

 

 

 

 

 

Matematik dersinde, bu dönemde çarpmayı araştırarak başladık.  Öğrenciler çarpma problemini çözmek için etkili ve 
verimli kullanım için çeşitli stratejiler kullanabildiler.  Öğrenciler, ayrıca şekilleri ve alanlarını ölçmek için çalışmalar 
yaptılar. 

 

     

Bu dönemin araştırma konusu, kültür ve çeşitlilik hakkındadır. Öğrenciler günlük hayatımızda ne kadar farklı kültüre maruz 
kaldığımızı düşünmeye başladılar.  Giyim, yemek, müzik, din vb. gibi farklı kültürlerin öğrenilmesi gereken çeşitli özel 
farklılıkları araştıracağız. 

 

 

 

Hatırlatmalar: 
Lütfen öğrencilerin her gün okula şapka ve su şişesi getirmelerini sağlayınız. 
Her gece 20 dakika okudunduğundan ve okuma günlüğünüzü doldurduğunuzdan emin olunuz. 
Ev ödevi her Cuma günü iade edilmelidir. 
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GÖÇMENLİK MÜZESİ, 3 AĞUSTOS, SALI 
Soruşturma birimimizin bir parçası olarak, 3 ve 4. Sınıflar, 3 Ağustos’da Göçmenlik Müzesi'ni ziyaret 

ettiler. Öğrenciler, insanların anavatanlarından ayrılma nedenleri, Avustralya'ya olan yolculukları ve 

Avustralya'daki yaşamları da dahil olmak üzere göçün tarihçesini öğrendiler. 

Öğrenciler, göçmenlerin videolarını ve görüntülerini izlemek ve Avustralya'ya getirdikleri kişisel eşyaları 

ile ilgilendiler.  Öğrenciler kendi hayat deneyimleriyle bağlantılar kurdular ve Avustralya'ya yaptıkları yol-

culuklarla ilgili hikayeleri paylaştılar.  Daha sonra öğrenciler Sandridge Köprüsü boyunca yürüyüş yaparak 

heykelleri ve anlamlarını keşfettiler.  Kendi ülkelerinin göçü hakkında cam teşhir masalarında bulunan 

bilgileri okumaktan heyecan duydular. 

 

3 ve 4. Sınıf öğrencilerimiz için kültürel geleneklerin çeşitli kimliklerin gelişimindeki rolünü keşfetmeleri 

harika bir deneyimdi.  Öğrencilerin kendi kültürlerine ve diğer kültürlere karşı eleştirel bir bakış açısı ve 

saygı geliştireceklerini umuyoruz.  

 



 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 
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ARAŞTIRMA 

Okumada, 5 ve 6'lar, özellikle farklı konulardaki görüşlerini ifade etmek için cevap verebilme ve değer-

lendirici sorular oluşturabilme konusunda 'Sorgulama' üzerine odaklanmıştır. 

Yazılı olarak, 5 ve 6. Sınıf öğrencileri biyografilere odaklanıyor ve sporlarında büyük başarı elde etmiş bir 

sporcuyu araştırıyorlar.  Ayrıca konu cümleleri, paragraflar ve cümle yapısına da odaklandık. 

 

 

Matematikte 5 ve 6. Sınıf öğrencileri desenler (modeler) ve cebir üzerinde çalışıyorlar ve çarpma işlemlerini 

hızlı bir şekilde hatırlamaya odaklanıyorlar.   Ayrıca hacim ve 3 Boyutlu şekillere bakıyoruz. 

 

 

 

5 ve 6. Sınıfta kültürlerle bağlantı kuruyoruz ve “bizi Avustralyalı yapan nedir?” konumuzu araştırıyoruz. 

Öğrenciler kültürlerinin derinliklerine dalıyor ve aralarındaki farklılıkları paylaşıyorlar.  Avustralya'ya göçün 

zaman çizelgesine odaklandık. 



  

 3. DÖNEM, 2. HAFTA 3. DÖNEM,  3. HAFTA 

ANA SINIF A: Omar Maryum 

ANA SINIF B: Arsh Ecrin 

ANA SINIF C: Sara Ismail 

1 A: Rital Abdul 

1 B: Zeenat Nick 

1 C: Derin Abubakar 

2 A: Uwais Mariya 

2 B: Jafar Mustafa 

2 C: Halil Elizan 

2 D: Kaylan Tobias 

3 A: Vanessa Abdel Rahman 

3 B: Zak Zuhre 

4 A: Zain Ceyda 

4 B: Koray Selma 

4 C: Mohammad Saed 

5/6 A: Ashfiya Hamza 

5/6 B: Zain Meysoun 

5/6 C:   

5/6 D: Hajarh Arda 

5/6 E: Aqsa Ahmed 
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Ailelerimize tekrardan hoşgeldiniz derken, öğrencilerimizi okula dönerken, öğrenime hazır olduklarını 

görmek harika olmuştur.  Mevcut tüm programları bir sonraki duyuruya kadar çevrimiçi olarak (Zoom)

yapıyoruz.  Zoom üzerinden herhangi bir programa katılmak istiyorsanız lütfen beni 0419475047 numaradan 

arayınız veya mesaj atınız.  Önceliğimiz toplumumuzu güvende tutmaktır - güvenli olduğu anda tüm yerinde 

faaliyetlere devam edeceğiz. 

Oyun grubu: 

Oyun gruplari Pazartesi ve Salı günleri yapılmaktadır.  Sabah oyun grupları sabah saat 9:15 ile 11:15, öğleden 
sonra grupları ise saat ö.s. 1:00’den 3:00’e yapılmaktadır 

Etkileşimli İngilizce Kursu: 

Ücretsiz İngilizce Dersleri Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri sabah 9:15 ile ö.s.12.15 arası yapılmaktdır.  
Ücretsiz çocuk bakımı Çarşamba ve Perşembe günleri yapılmaktadır. Derslere katılmak istiyorsanız lütfen 
0419475047'yi arayınız. 

5 ve 6’ların MCFC programı: 

5 ve 6. Sınıflar için MCFC programı 

Ücretsiz:  Ödev ve Futbol/Egzersiz programı.   

Dönem süresince her Çarşamba yapılmaktadır.   

Saat: ö.s. 3:30—4:30 arası 

Yer: 5 ve 6. Sınıfların öğrenim alanı  
 

El-işi Kulübü:   

Pazartesi sabahları 9.15am -11.15 arası 

Bebek Sirki:  Her Çarşamba sabah 11:30 ile ö.s. 12:30 arası 

Bayanlar için Zumba: Her Perşembe sabah 9:30 ile 10:30 arası 

 

Kahvaltı Kulübü: 

Okuldaki tüm çocuklar, her sabah 8.15-8.45 saatleri arasında toplum binamızda 
kahvaltı kulübüne davetlidir. 

 

Daha fazla bilgi için Toplum Binası Kordinatorü Fatima Ghazzaoui ile iletişime geçiniz 

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 
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