
 

 النشرة اإلخبارية

Respect     Pride    Trust     Perseverance  

ا بمرونة طالبنا وقدرته
ً
ة اإلغالق الحالية. نحن معجبون أيض ىل م عنود مرة أخرى أن نشكر اآلباء ومقدمي الرعاية عىل دعمهم المستمر خالل فتر

 العودة إىل التعلم عن بعد. 

ن ، ومع ذلك ، فإننا نحاول جميًعا دعم بعضنا البعض. يعمل المو  ي زيادة القلق وعدم اليقي 
ن ظفو نحن نتفهم أن كل إغالق يمثل تعقيدات تساهم فن

ي كل مرة. يقوم جميع موظفينا بعمل رائع وال يمكننا أن
ن ممارساتهم بحيث يمكن أن يتأثر التواصل والتعلم بشكل أقل فن  باستمرار عىل تحسي 

ة اإلغالق هذه ، سنواصل مراقبة هذا الحكم لضمان حصول الطالب عىل دعم جيد وتنظيم عبء  ي انتظار طول فتر
نشكرهم بما فيه الكفاية. فن

ي العمل العظيم
 ! العمل بعناية. عىل مدار هذا األسبوع حتر اآلن ، الحظنا أنه يتم نشر / تحميل العمل المدرسي من قبل الطالب. استمروا فن

ي الموقع لمواصلة التعلم عن بعد. 
ون فن اف عىل الطالب الذين يحضن ي الموقع. سيتم اإلشر

اف عىل بعض الطالب فن  لقد قمنا باإلشر

ي الموقع ؛
ن الذين قد يكونون قادرين عىل الحضور فن  يحدد القسم الطالب التاليي 

ل • ن ي الرعاية خارج المتن
 األطفال فن

ن لخطر األذى • هم حماية الطفل و / أو خدمات األشة معرضي   األطفال الذين تعتتر

د أو خدمة  • ي ذلك عن طريق اإلحالة من وكالة العنف األشي أو التشر
األطفال الذين تم تحديدهم من قبل المدرسة عىل أنهم ضعفاء )بما فن

 عدالة الشباب أو الصحة العقلية أو الخدمات الصحية األخرى واألطفال ذوي اإلعاقة(

 

نت.  ي الموقع فقط لمواصلة التعلم عن بعد عتر اإلنتر
ون فن اف عىل األطفال الذين يحضن  سيتم اإلشر

 الحضور عن بعد

نت مع معلمي الفصل وإتمام جميع مهام التعلم. كان حضورنا مرتفًعا مع طالب ال لقد كان من الرائع رؤية هذا العدد الكبت  من األطفال عتر اإلنتر

ي تعلمهم. نحن نقدر كل العمل الذي تقوم به ونشجعك عىل االستمرار. 
ن فن  المنخرطي 

 جلسات دعم الوالدين

نت من الساعة  ظهًرا. هذه فرصة لك للتواصل مع أعضاء فريق الرفاهية. بما  2ظهًرا حتر  1يمكن للوالدين حضور جلسة انخفاض يومية عتر اإلنتر

ي ذلك منسق مركز المجتمع لدينا وإمام المدرسة لدعم جميع اآلباء. سيتم توفت  رابط عىل 
 لمشاركته مع جميع اآلباء.  Compassفن

 . ي
ونن يد اإللكتر جر االتصال بالمدرسة أو مراسلتنا عتر التر  إذا كنت بحاجة إىل مزيد من المساعدة ، فت 
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 عمليات التسجيل الجديدة

. يرجى مراجعة موظفي المكتب 2222يتم اآلن قبول التسجيالت لعام  - 6نرحب بالتسجيالت الجديدة التأسيسية في السنة 

 للحصول على تفاصيل التسجيل.

 

 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.

 

 األمان على الطريق أثناء االستالم / إسقاط األوقات

نحن نتفهم أنه في بعض األحيان يمكن أن يكون وقوف السيارات صعبًا ولكن يرجى التحلي بالصبر واالحترام في جميع األوقات. هذذ  فذرصذة 
 رائعة لك كآباء / مقدمي رعاية لتعليم قيم مدرستنا االحترام والمثابرة والفخر والثقة.

 إذا كانت لديك أية مخاوف أو اقتراحات لتحسين ذلك ، يرجى االتصال بالمدرسة حيث نرحب بتعليقاتك.

 أخبار مكتب أدارة المدرسة 
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  أسبوع الكتاب -أغسطس  32إلى الجمعة  32من االثنين 

 

 كشك عيد األب -سبتمبر  2إلى الجمعة  3الخميس 

 

 2آخر يوم من الفصل الدراسي  -سبتمبر  72الجمعة 

 

 4اليوم األول من الفصل  -أكتوبر  4االثنين 

خياروتلاه ذه ركذت  



 

 أخبار روضة األطفال 
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 السكان األصليين وضواحي توريس

 يوم األطفال السالندر

احتفلنا هذا األسبوع باليوم الوطني لألطفال من السكان 

األصليين وسكان جزر مضيق توريس. شاهدنا تحية من 

وتعلمنا  "Little J & Big Cuz"سفيرة يوم الطفل نانا من 

أن موضوع هذا العام هو "اللعب والتعلم واالنتماء". انضممنا 

وسيدة  Djirri Djirriأيًضا إلى رقصة الحيوانات مع راقصة 

Wurundjeri  ، الفخورةMandy.  تعني كلمةDjirri 

Djirri Willy Wagtail  فيWoiwurrung  لغة شعب ،

Wurundjeri. 

الذعرة هي طائر 

 أسترالي أصلي.

 بناء نيشات الطيور 

كان األطفال مهتمين بالطيور واستكشاف محيطنا الطبيعي. تذمذت 

دعوتهم لجمع المواد من الفضاء الخارجي وتصمذيذم وبذنذاء عذ  

الطيور الخاص بهم. شارك العديد من األطفال معرفذتذهذم بذأنذواع 

المواد التي تجمعها الذطذيذور ألعشذاشذهذا. وجذد األطذفذال عصذيًذا 

وأغصانًا تحت األشجار ومجموعة متنوعة من األوراق المختلفة. 

سألت ، "كم من الوقت برأيك يستغرق الطائر لبناء ع ؟" توقف 

األطفال وفكروا في ذلك وقرروا قضاء وقتهم في تذجذربذة طذرق 

مختلفة لبناء عشهم. تعامل كل طفل مع المذهذمذة بشذكذل مذخذتذلذف 

ومثل األطفال ، يختلف كل ع  عن اآلخر ؛ تم نسذجذهذا بذطذرق 

مختلفة ، وأنماط مختلفة ، وأسس مختلفة ، لكن كل واحدة جميذلذة 

بشكل فريد! هذ  التجربة غنية بميول التعلم وتساعد عذلذى تذنذمذيذة 

احترام أعمق للطبيعة ومحيطنا الطبيعي. كما أنه يوفذر الذتذحذفذيذز 

 .الحسي بفوائد الطين المهدئة والعالجية

 

 

 

 

لقد أنشأنا طاولة رسم / كتابة دائمة ، حيث يمكن 

لألطفال استخدام مجموعة متنوعة من مواد صنع 

العالمات لبناء وتوضيح أفكارهم ومشاعرهم وأفكارهم 

، ودعم لعبهم. األطفال مدعوون أيًضا إلى "تسجيل 

الدخول" كل صباح عند وصولهم إلى طاولة "يمكنني 

 كتابة اسمي" أثناء انتقالهم إلى الغرفة.



 

فيهية. للقراءة كنا نتعلم  كملم ماس أردموموكز ونمركم   م  أ ن أثناء اإلغالق وقاموا بالكثير من األنشطة الير ي األساس ، كان طالبنا مشغولير
ن
تمنما. صمواف

است تع الطالب بع ل نصوص إمالئية مع والديه  واست عوا إىل األصواس ل دا دته     فك تشوير الكل اس للكتابة. إنه ألمر كائع أن نرى 

ل.  ن ي ال ين
ن
 الكثير من طالبنا يبذلون قصاكى جهده  كل يوم ف

 

 

 

ي مجال الحداب ، تعل نا  ن األكقام قبل وبعد والعد من وإىل 
ن
ي اإل مافمة إىل 02ف

ن
. لقد واصلنا الع ل    تشكميمل األكقمام لمديمنما واسمتم مركس ف

ي تداوي هذا الرق  وكتابة األكقام الخاصة بك بشململ صمحميم   022مخطط 
ل للعثوك    الكثير من األشياء التر ن

ي ال ين
ن
يوم. أحدنت للطالب ف

ي التدكيب كل يوم ، ال  اكسة تجعلها مثالية! 02إىل 
ن
 . است ر ف

 

 

ي االستوداك ، احتولنا بم 
ن
ا يحتولون بكونه  أرير ذكاًء بم  022ف

ً
يوم. كان    طمالب  022يوم من ال دكسة وكان الج يع يقضون يوًما م تًعا حق

ي أنشطة االحتوال. أثناء التعل   ن بعد ، است تع طمالب الم مؤسمدمة بمالمتمعمرا  م  األلمعماب 
ن
ال ؤسدة مناقشة االحتوال وانض وا ك ج و ة ف

 ( وصنعوا شعلة أول بية وميدالية ذهبية وزينوا  ل  بالزه  ال وضلة. 0200) 0202األول بية. لقد تعل وا الكثير  ن أول بياز طوكيو 

 

 

 

 

 

 أخبار المرحلة التمهيدية 
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 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق



 
 

الذمذرتذبذطذة بذوحذدة االسذتذفذسذار "األشذخذاص  Dreamtimeفي منطقة التعلم للصف األول ، واصل الطالب استكشاف مجموعة من قصص 
األوائل". في األسبوعين الماضيين ، نقرأ قصة "كيف حصل الكنغر على حكاياتهم" وطورنا فهمنا للسكان األصليين وثقافتهم وكذيذف يذهذتذمذون 
ببيئتهم الطبيعية. خالل جلسات الكتابة لدينا ، كان الطالب منشغلين في إنشاء نصوصهم المبتكرة بناًء علذى قصذص السذكذان األصذلذيذيذن الذتذي 

 قرأناها في الفصل. لقد استمتعوا حقًا بالقدرة على استخدام جلسات اللعب التنموية إللهام كتابة إعادة الفرز.

 

 

 

رقذم 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 الطرح وكتابة الجمل العددية. لقد أحبوا البناء على مفاهيم الذريذاضذيذات هذذ   7واحد أكثر و 

 من خالل مشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة األلعاب وغناء األغاني. لقد ركزوا أيًضا على تسمية وتحديد ميزات الكائنات ثالثية األبعاد.\

 

 

 

 

ن في االستفسار ، واصل األطفال العمل على الموضوع الرئيسي حول "شعب أستراليا األول". لقد قاموا ببناء معرفتهم بثقافة السكان األصذلذيذيذ
من خالل سرد القصص في جلسات القراءة لدينا ، واإلبداع من خالل أنشطتنا الفنية ومشاهدة مذقذاطذع الذفذيذديذو. تذعذلذم األطذفذال عذن األدوات 

ان لسذكذالمختلفة التي يستخدمها السكان األصليون وأسمائهم الثقافية الخاصة. لقد بدأوا أيًضا في كتابة األسئلة التي يرغبون في معذرفذتذهذا عذن ا
 األصليين.

لذتذم عمذ كفريق ، نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لجميع أولياء األمور والطالب على عملكم الجاد ومثابرتكم خالل فترة التعلم عن بعد األخيرة. لقد
 جميعًا بجد ونحن فخورون جًدا بكل ما حققه الطالب!

 

 1أخبار المرحلة  

Respect     Pride    Trust     Perseverance  

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق



 

 
ي كيوية إيجاز الوكرة الرئيدية. لقد شاهدوا قصص وقت الحل  وت كنوا من مناقشة الوكرة الرئيدية للويديو 

يتعل  طالب الصف الثانن
ي تحرير تقاكير 

ن
. بدأ الطالب ف ن اليير

ن األسير وتدجيلها. واصل الطالب الع ل    تقاكير ال علوماس الخاصة به   ن الدلان األصليير
ن  ي نشر تقاكيره  اإل المية وتض ير

ن
قي . بدأ البعض ف ن التهجئة وبنية الج لة و الماس الير ا  ن طرق لتحدير

ً
ال علوماس الخاصة به  بحث

ي فقرة. 
ن
ا معرفته  باألس اء الصحيحة والعامة من خالل تحديدها ف

ً
 صوًكا لد   كتاباته .   ز الطالب أيض
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

في الرياضيات ، راجعنا الضرب وصالته بالقسمة. تمكن الطالب من استخدام مجموعات من الجمع المتكرر والجمل العددية 

إلظهار معرفتهم بالضرب والقسمة. عزز الطالب تعلمهم للساعات حول كيفية قراءة الساعات ربعًا وربعًا. بدأ الطالب في 

 استكشاف الفرص التي ستتاح لهم لشرح ماهية الفرصة ، واستخدام كلمات الصدفة لوصف األحداث وتمثيل فرصة األحداث.

على قيد الحياة؟". لقد فهم  Wurundjeriالتحقيق في العام واصل االثنان استكشاف وحدتنا "لماذا من المهم الحفاظ على ثقافة شعب 

الطالب أن السكان األصليين األستراليين لديهم عناصر فريدة وخاصة تجعل ثقافتهم مهمة ليذكرها الجميع. أظهر الطالب هذا الفهم من 

خالل التعرف على معنى األلوان المستخدمة في علم السكان األصليين. لقد فكروا أيًضا في سبب أهمية تذكر الثقافات؟ وكيف 

 سيشعرون إذا تم نسيان ثقافتهم؟
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

في مجال محو األمية ، كان الطالب يعملون على تكوين روابط عميقة من مجموعة من الكتب القصصية المصورة المختلفة. ركزت 

هذ  االستراتيجية على تحديد الموضوعات / األفكار المهمة التي قدمها المؤلف في النص ثم استخدام تلك األفكار لالتصال بكتاب 

آخر قرأو  أو حدث في العالم الحقيقي. في الكتابة ، قمنا ببناء معرفتنا بنصوص السيرة الذاتية. أظهر الطالب نمًوا من خالل 

 استخدامهم لميزات اللغة التي تهدف إلى إخبار القارئ عن حياة شخص آخر.

في الحساب ، واصل الطالب التركيز على القسمة. لقد كنا نبحث في مجموعة من االستراتيجيات التي يمكن للطالب استخدامها لحل 

 المشكالت الصياغية. بعض هذ  االستراتيجيات تشمل ؛ مجموعات متساوية ، ترتبط بحقائق الضرب والطرح المتكرر والمصفوفات.

ي التبدأ الطالب أيًضا وحدة عمل تبحث في الزوايا. لقد أمضوا وقتًا في استكشاف منزلهم بحثًا عن الزوايا القائمة ومقارنة الزوايا األخرى 

 يجدونها والتي قد تكون "أكبر" أو "أقل" من الزاوية اليمنى.

 

لالستفسار ، قام الطالب مؤخًرا برحلة إلى متحف الهجرة. تعرف الطالب على تاريخ الهجرة ، بما في ذلك بعض األسباب التي تجعل 

 الناس يغادرون بلدانهم األصلية. قضى الطالب وقتًا في التعاون حول معرفتهم بالثقافة وما الذي يحدد الثقافات المختلفة.

 

 

 

 



 

 

 

 

اس  ن ة الذاتية وكيوية إنشماء جمهماز المكمتمابمة المخماص بمنما بماسمتمخمدام بمنميمة المومقمرة الم منماسمبمة وممير ي مجال محو األمية ، كنا ندتكشف بنية الدير
ن
ف

ي تمهمجم
ن
ي تطوير مورزاتنا من خالل مراجعمة االملمواحم ا ف

ن
ي القراءة واست رنا ف

ن
ي التلخيص وإقامة كوابط ف

ن
ا. ئمنمنماللغة. لقد ق نا بتوحيد مهاكاتنا ف

ي بناء مهاكاس القراءة والكتابة لديه . 
ن
 يت  تشجيع الطالب زائً ا    التقاط كتاب كل ليلة وقراءته حتر يت كنوا من االست راك ف

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ي و مع 
ن
ن ف اا. لمقمد كمانموا ممنمشمغملمير ن الميمير

ي الع ل    سؤال االستوداك الجديد اما المذي يمجمعملمنما أسمير
ن
ن ف ي االستوداك ، كان الطالب منشغلير

ن
ف

 أسئلته  ال وتوحة حول ال و وع وتحديد أوجه النشابه زاخل ثقافاته . 

ي م
ن
ا  ن   لية التعل  ف

ً
ة التعل   ن بعد وأشكرك     كونل  بعيد ة دكسمأوز أن أشكر ج يع اآلباء واألوصياء الذين قدموا لنا الد   طوال فير

Dallas Brooks Community  .االبتدائية 

 

 6/5من الديدة فو وفري  الصف 

 

 

6/5اخبار المرحلة    
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

من خالل عمليات اإلغالق التي يتم تشغيلها وإيقافها مرة أخرى ، نود أن  2على الرغم من أننا وصلنا إلى منتصف الفصل الدراسي 

نشكر جميع العائالت التي دعمت أطفالها والمدرسة خالل هذ  األوقات. نحن فخورون بالتقدم الذي حققه طالبنا من خالل التعلم عبر 

 اإلنترنت واالستجابة الداعمة من جميع اآلباء واألوصياء حتى اآلن.

 

ر في الحساب ، انغمس الطالب في أسئلتنا المفتوحة حول مفاهيم الرياضيات وأنماطنا والجبر واألشكال ثالثية األبعاد. لقد عملنا على تطوي

معرفتنا وتطبيق المهارات لحل مشاكلنا المصوغة. لقد واجه الطالب تحديات حسابية تعمل على إشراك وتنشيط مهاراتهم في حل المشكالت 

 باإلضافة إلى إثارة النقا  بين أقرانهم. نشجع جميع الطالب على ممارسة جداول الضرب باستمرار كل ليلة كما كنا في المدرسة.



 تالميذ األسبوع  
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 TERM 3 WEEK 4 TERM 3  WEEK  5 

FOUNDATION A: Zahaa Fatima 

FOUNDATION B: Mehmet Arsh 

FOUNDATION C: Hamza Riham 

GRADE 1A: Mouna Adem 

GRADE 1B: Selina Wali 

GRADE 1C: Adrian Hassan 

GRADE 2A: Yusuf Wafaa 

GRADE 2B: Paisios Renarose 

GRADE 2C: Aseel Ibtisam 

GRADE 2D: Suraya Ghaith 

GRADE 3A: Laila Hibbah 

GRADE 3B: Abdul Hannah 

GRADE 4A: Ceyda Saja 

GRADE 4B: Selma Asli 

GRADE 4C: Haidar Fadila 

GRADE 56A: Moustafa Ahmed 

GRADE 56B: Zain Syreen 

GRADE 56C: Ahmad Fatoum 

GRADE 56D: Saffia Muhammad 

GRADE 56E: Hamza Fozia 



 

 تالميذ األسبوع 
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SPECIALIST STUDENT OF THE WEEK 
 
 TERM 3 WEEK 4 TERM 3  WEEK  5 

   

FOUNDATION:  Ali Hussain 

GRADE 1/2:  Zeenat Renarose 

GRADE 3/4:  Kasem Sasha 

GRADE 5:/6: Merve Asqa 

   

P.E.   

FOUNDATION:  Redwan Ali 

GRADE 1/2:  Azaan Wafa 

GRADE 3/4:  Yusuf Musa 

GRADE 5:/6: Vena Fatima 

   

STEM   

FOUNDATION:  Hamza Chelsea 

GRADE 1/2:  Yahya Uwais 

GRADE 3/4:  Musa Mina 

GRADE 5:/6: Maysa Vena 



إذا كنت ترغب  1475429142لقد نقلنا جميع البرامج الحالية عبر اإلنترنت حتى إشعار آخر. يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى 
سنستأنف جميع األنشطة في الموقع بمجرد أن يكون  -أولويتنا هي الحفاظ على المجتمع آمنًا  .Zoomفي االنضمام إلى أي من البرامج عبر 

 ذلك آمنًا.

 مجموعات اللعب 

إذا كنت  1475429142لمدة أسبوع آخر على األقل. يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى  Zoomعبر  Playgroupسيتم تشغيل  

 ترغب في االنضمام إلى الفصول الدراسية.

 .نادي اإلفطار

 .صباًحا 549صباًحا حتى  579اآلن 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. 1475429142إرسال رسالة نصية إلى 

 

 :6/5للعام  MCFCبرنامج 

 2الفصل 

 وكرة القدم / التمارين البدنية.مجانًا: برنامج الواجب المنزلي 

 كل أربعاء

 مساءً  4321 - 2.21الوقت: 

 غرفة 9/5المساحة: 

 3زومبا للسيدات وسيرك األطفال 

 

 من أجل االرتباط. 1475429142حتى إشعار آخر. اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى  Zoomعبر  

 .2في األسبوع 

 شكرا جزيال،

 .فاطمة 

 داالس بروكس كوميونيتي هاب.

 52157757: هاتف: 

 1475429142الموبيل: 

 

 مركز المجتمع 
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For further information, please contact Hub Coordinator Fatima Ghazzaoui. 

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 



  

  

  



  

  

  


