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Saygı     Gurur    Güven     Azim 

Bu mevcut kapanma döneminde devam eden destekleri için veli ve bakıcılara bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. 
Ayrıca öğrencilerimizin esnekliğine ve uzaktan eğitime kolayca ayak uydurmalarından da etkilendik. 
 
Her kapanmanın, artan endişe ve belirsizliğe katkıda bulunan karmaşıklıklar sunduğunu biliyoruz, ancak hepimiz birbi-
rimizi desteklemeye çalışıyoruz.  Personel, iletişim ve öğrenimin her seferinde daha az etkilenebilmesi için yöntem-
lerini sürekli olarak geliştirmektedir.  Çalışanlarımızın hepsi harika bir iş çıkarıyor ve onlara ne kadar teşekkür etsek 
azdır.  Bu kapanma süresi bitene kadar, öğrencilerin iyi desteklendiğinden ve ders yükünü dikkatli bir şekilde 
yapılandırdıklarından emin olmak için takibe devam edeceğiz.  Hafta boyunca, bugüne kadar, ödevlerin öğrenciler 
tarafından iade edildiğini biliyoruz.  Harika çalışmanıza devam ediniz! 

 
Okula  katılan  bazı öğrenciler, uzaktan eğitimlerine devam etmeleri için denetlenecektir. 

Eğitim Bakanlığı, okula katılabilecek aşağıdaki öğrencileri belirtmektedir; 

• Evlerinin dışında  bakım gören çocuklar 

• Çocukları Koruma ve/veya Aile Hizmetleri tarafından zarar görme riski altında bulunan çocuklar 

• Okul tarafından savunmasız olarak tanımlanan çocuklar (bir aile içi şiddet kurumundan, evsizlik veya gençlik ada-
let servisinden veya akıl sağlığı veya diğer sağlık servislerinden sevk yoluyla ve engelli çocuklar da dahil) 

Okula katılan çocuklar, yalnızca uzaktan çevrimiçi öğrenimlerine devam etmeleri için denetlenecektir. 

Uzaktan Eğitime  Katılım 

Bu kadar çok çocuğu sınıf öğretmenleriyle çevrimiçi aracılığı ile görmek ve tüm derslerini tamamlamalarını izlemek 
harika oldu.  Öğrencilerimizin derslere katılımı yüksek oldu.  Yaptığınız tüm çalışmaları takdir ediyor ve devam et-
meniz için sizleri teşvik ediyoruz. 

 
Velilere Destek için Bilgilendirici Sohbet Oturumları 

Veliler, ö.s. saat 1:00'den 2:00'ye kadar  günlük çevrimiçi oturumuna katılabilirler.  Bu, refah ekibinin üyeleriyle 
bağlantı kurmanız için bir fırsattır.  Tüm velileri desteklemek için Toplulum Binası koordinatörümüz ve okulumuzun 
din görevlisi da dahil olacaktır. Tüm velilerle paylaşmak için Compass’ta bir bağlantı sağlanacaktır. 
 
Herhangi bir yardıma ihtiyacınız varsa lütfen okulla iletişime geçiniz veya bizlere e-posta gönderiniz. 
 
Kendinize dikkat ediniz 

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


YENİ KAYITLAR 

2022 yılı için Ana Sınıflardan 6. Sınıflara kadar olan yeni kayıtlar yapılmaktadır.   Kayıt hakkında bilgi için  lütfen 

ofisimizdeki personelimize danışınız. 

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN DEĞİŞİKLİĞİ   

Kişisel bilgileriniz değişirse, lütfen okulumuzun ofisine bildiriniz.  Okulun veli ve bakıcılarla iletişime geçebilme-

si  bakımından, değişen telefon numaralarınızı veya e-posta adresinizi bizlere bildirilmesi önemlidir.   Aynı şekil-

de, acil durumlarda iletişim kurulacak kişiler de değişirse, lütfen bizi bilgilendiriniz.  Birinin çocuğunuzu al-

masını istiyorsanız, lütfen okulu şahsen bilgilendirdiğinizden emin olunuz, böylece bu kişi çocuğunuzu almak 

için acil durum listesine eklenebilsin. 

OKULA  ÇOCUKLARINIZI BIRAKMA VE ARAMA SÜRESİNCE YOL GÜVENLİĞİ 

If you have any concerns or suggestions to improve this please contact the school as we would welcome your 

feedback. Bazen park etmenin zor olabileceğini anlıyoruz, ancak lütfen her zaman sabırlı ve saygılı olunuz. Bu, 

veliler/bakıcılar olarak okul değerlerimiz olan Saygı, Azim, Gurur, Güven’I çocuklarımıza öğretmek için harika 

bir fırsattır. 

Park etmeyi iyileştirmek için herhangi bir endişeniz veya öneriniz varsa, geri bildiriminizi memnuniyetle 

karşılayacağımız için lütfen okulla iletişime geçiniz. 

 

 

 

 

 

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

• 1 Eylül, Çarşamba – Öğrencisiz Gün – Bu günde öğrenciler için okul olmayacaktır  

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

• 27 Eylül, Cuma—3. Dönemin son günü 

• 4 Ekim, Pazartesi—4. Dönemin ilk günü 

ÖNEMLİ GÜNLER 
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KUŞ YUVALARI YAPTIK 

 

Çocuklar kuşlara ve doğal çevremizi keşfet-

meye ilgi duydular.  Açık alanımızdan 

malzeme toplamaya ve kendi kuş yuva-

larını tasarlayıp, yapmaya davet edildiler.  

Çocukların çoğu kuşların yuvaları için top-

ladıkları malzeme türleri hakkında bilgile-

rini paylaştılar.  Çocuklar ağaçların altından 

dallar ve çeşitli yapraklar buldular. "Sence 

bir kuşun yuva yapması ne kadar sürer?" 

diye soru sorduk.  Çocuklar durup bunu 

düşündüler ve yuvalarını yapmak için farklı 

yollar dendiler.  Her çocuk bu göreve farklı 

yaklaştı ve tıpkı çocuklar gibi her yuva 

farklı şekillerde örülmüş, farklı tarzlar ve 

farklı temellerden oluşmuş ama her biri 

eşsiz güzellikte! Bu deneyim, öğrenime 

eğilimlerini ilerletmeyi ve doğaya ve doğal 

çevremize daha derin bir saygı 

geliştirmemize yardımcı olmaktadır.  Ayrıca 

kil ile oynamak sakinleştirici ve tedavi edici 

faydaları yanıda duyusal uyarım da sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL ABORİJİN VE TORRES STRAIT ADALILARIN 

ÇOCUK BAYRAMINI KUTLADIK  

 Bu hafta Ulusal Aborijin ve Torres Strait 

Adalılar’ın Çocuk Bayramı'nı kutladık. 'Little 

J & Big Cuz'dan Çocuk Bayramı Elçisi Nan-

na'nın selamını izledik ve bu yılki temanın 

'oynamak, öğrenmek ve ait olmak' 

olduğunu öğrendik. Ayrıca Djirri Djirri 

dansçısı ve gururlu Wurundjeri Bayan Man-

dy ile bir hayvan dansına katıldık. Djirri 

Djirri, Wurundjeri halkının dili olan 

Woiwurrung'da Willy Wagtail  

(Kuyruksallayan) anlamına gelir.  Kuyruksal-

layan kuşu Avustralya’ya özgü bir  kuştur. 

Çocukların oyunlarını destekleyerek düşün-

celerini, duygularını ve fikirlerini göstermek 

için çeşitli malzemeleri kullanabilecekleri 

kalıcı bir çizim/yazı masası kurduk.  Çocuklar 

ayrıca her sabah sınıfa girerken "Adımı 

yazabilirim" masasına vardıklarında 

"yoklama yapmaya" davet edilirler. 
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OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 

 

Ana Sınıf öğrencilerimiz kapanma döneminde çok eğlenceli aktiviteler yapmakla meşguller. Okumak için Oxford 
kelimelerini öğreniyoruz ve seslere odaklanıyoruz.  Öğrenciler velileri ile sözlü hikayeler oluşturmaktan zevk 
aldılar ve yazacakları kelimeleri çözmelerine yardımcı olacak harflerin seslerini dinlediler.  Pek çok öğrencimizin 
evlerinde her gün ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını görmek harikadır. 

 

Matematik dersinde sayıları sayarken önce ve sonra gelen sayıları, ayrıca 20'ye kadar ve 20'den itibaren say-
mayı öğreniyoruz.  Sayı oluşturma çalışmalarımıza devam ediyor ve 100 günü gösteren çizelgemize eklemeler 
yapmaya devam ediyoruz.  Bu sayıya eşit birçok nesneyi bulan ve sayıları 20'ye kadar doğru yazan öğrencileri 
tebrik ediyoruz. Her gün çalışmalara devam ediniz, çalışmalarınız öğreniminizi mükemmelleştirecekir! 

 

Okuldaki 100. günümüzü kutladık ve herkes 100 gün daha bilgili/akıllı olmamızı kutlayarak gerçekten eğlenceli 
bir gün geçirdi.  Ana Sınıf öğrencileri kutlamayı konuştular ve kutlama etkinliklerine diğer Ana Sınıf öğrencileri 
de katıldı.  Uzaktan eğitim sırasında Ana Sınıf öğrencileri olimpiyatlar hakkında bilgiler öğrenirken eğlendiler. 
Tokyo 2020 (2021) Olimpiyatları hakkında çok şey öğrendiler ve Olimpiyat meşalesi ve altın madalya yaptılar ve 
ayrıca favori ülkelerinin bayrağını süslediler. 

 



 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 
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1. Sınıfların öğrenim alanındaki öğrenciler, araştırma konumuz olan 'İlk İnsanlar' ile bağlantılı bir dizi Rüya 
zamanı masallarını keşfetmeye devam ettiler.  Bu iki hafta içerisinde, 'Kangurunun Kuyruğu Nasıl Oluştu' 
masalını okuduk ve yerli insanlar, kültürleri ve doğal çevrelerine nasıl baktıklarına dair anlayışımızı geliştirdik.  
Yazma dersinde öğrenciler, sınıfta okuduğumuz Aborijin hikayelerinden yola çıkarak kendi yenilikçi 
hikayelerini oluşturmakla meşgul oldular.  Ayrıca, gelişimsel oyun saatlerinde kendi yazdıkları hikayelerinin 
anlatımlarını oynarken gerçekten keyif aldılar. 

 

 

 

1. Sınıf öğrencileri sayma becerilerini geliştirmeye devam ediyor ve oynadığımız eğlenceli matematik 
oyunlarından keyif aldılar.  Bir sayıdan 1 fazla ve 1 eksik sayıyı belirlemeye çalışıyorlar.   Kapanma 
döneminde çocuklar çıkarma ve sayı cümleleri yazmaya odaklanmaya devam ettiler. Video izleyerek, oyunlar 
oynayarak ve şarkılar söyleyerek bu matematik kavramlarını geliştirmekten hoşlandılar.  Ayrıca 3 Boyutlu  
nesnelerin özelliklerini adlandırmaya ve tanımlamaya odaklandılar. 

 

Araştırma dersinde, çocuklar 'Avustralya'nın İlk İnsanları' ile ilgili konu üzerinde çalışmalara devam ettiler. 
Okuma dersinde yerli halkın kültürü hakkında bilgiler öğrenmek için hikayeler okundu, videolar seyredildi ve 
sanat etkinlikleri yaparak da yaratıcılığımızı ilerlettik.  Çocuklar,  yerli halk tarafından kullanılan farklı araçları 
ve özel kültürel adlarını öğrendiler. Yerli halk hakkında öğrenmek istedikleri soruları da yazmaya başladılar. 
 
Ekip olarak, bu son uzaktan eğitim döneminde gösterdikleri çaba ve azim için tüm velilerimize ve 
öğrencilerimize çok teşekkür ederiz.  Hepiniz çok çalıştınız ve öğrencilerin başarıları ile gurur duyuyoruz! 
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2. Sınıf öğrencileri ana fikri bulmayı öğreniyor.  Rüya zamanı masallarını izlediler ve videonun ana fikrini 

tartışıp kaydettiler.  Öğrenciler, Avustralya Yerlileri hakkındaki bilgi raporları üzerinde çalışmaya devam ettiler. 

Öğrenciler, yazım, cümle yapısı ve noktalama işaretlerini iyileştirmenin yollarını arayan bilgi raporlarını düzen-

lemeye başladılar.  Bazı öğrencilerimiz bilgi raporlarını yayınlamaya başlamış ve yazılarını desteklemek için  

resimler eklemiştir.  Öğrenciler ayrıca özel ve cins isimlerini paragrafların içinden bularak bilgilerini ilerlettiler. 

 

 

 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde çarpma ve bölme ile olan bağlantıları yeniden inceledik.  Öğrenciler çarpma ve bölme 

hakkındaki bilgilerini göstermek için grup, tekrarlı toplamayı kullanabildiler.  Öğrenciler, saatlerin çeyrek geçe 

ve çeyrek var olarak nasıl okunacaklarını öğreniyorlar.  Öğrenciler olasılık hakkında bilgiler öğrenmeye 

başladılar, olasılığın  ne olduğunu açıklama, olayları tanımlamak için, olasılık ile ilgili kelimeleri kullanma ve 

olayların olasılığını  temsil etmeye sahip olacaklar. 

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde ikinci sınıflar, 'Wurundjeri halkının kültürünü canlı tutmak neden önemlidir?' konusunu 

incelemeye devam ettiler.  Öğrenciler, Aborjinli Avustralyalıların kültürlerini herkesin hatırlaması için önemli 

kılan benzersiz ve özel unsurlara sahip olduğunu anladılar.  Öğrenciler, Aborijin bayrağında kullanılan renklerin 

anlamlarını öğrendiler.  Ayrıca kültürler için hatırlamanın neden önemli olduğu ve kültürler unutulursa nasıl 

hissedecekleri hakkında düşüncelerini ifade ettiler. 

 

 

 

 

OKURYAZARLIK 

ARAŞTIRMA 



 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 
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Okuryazarlıkta, öğrenciler bir dizi farklı resimli hikaye kitaplarından bağlantılar kurmaya çalışıyorlar.  Bu yöntemle, 

yazarın metinde sunduğu önemli temaları/fikirleri belirlemeye ve ardından bu fikirleri okudukları başka bir kitapla veya 

dünyada gerçekleşen bir olayla bağlantı kurmak için kullanmaya odaklandılar. Yazılı olarak, biyografik metinler 

hakkındaki bilgimizi geliştiriyoruz.  Öğrenciler, okuyucuya bir başkasının hayatını anlatmayı amaçlayan ayrıntıları 

kullanarak ilerleme gösterdiler.  

 

 

Matematik dersinde, öğrenciler bölmeye odaklanmaya devam ettiler.  Öğrencilerin sözlü problemleri çözmek için 

kullanabilecekleri çeşitli stratejilere bakıyoruz. Bu stratejilerden bazıları; eşit gruplar, çarpma kurallarına olan bağlantı, 

tekrarlanan çıkarma ve diziler. 

Öğrenciler ayrıca açılarla ilgili konuya başladılar.  Evlerinde buldukları dik açıları keşfettiler ve bir dik açıdan "daha 

büyük" veya "daha küçük" olabilecek diğer açıları karşılaştırmak için çalıştılar. 

 

 
 
Araştırma dersi için, öğrenciler yakın bir zamanda Göçmenlik Müzesi'ni ziyaret ettiler.  Öğrenciler, insanların kendi 

ülkelerinden ayrılma nedenlerinden bazıları da dahil olmak üzere, göçün tarihini öğrendiler. Öğrenciler, kültür bilgileri 

ve farklı kültürleri neyin tanımladığı konusunda işbirliği yaparak bir çalışma yaptılar. 
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Terkrarlanan kapanma ve açılma kararları ile 3. Dönemi yarılamış olsak da, bu dönemde çocuklarına ve oku-

lumuza destek olan tüm ailelere teşekkür etmek istiyoruz. Öğrencilerimizin çevrimiçi öğrenim boyunca 

kaydettiği ilerlemeden ve şimdiye kadar tüm velilerden ve bakıcılardan gelen destekleyici yanıttan gurur duy-

uyoruz. 

 

Okuryazarlıkta biyografinin yapısını ve uygun paragraf yapısı ve dil özelliklerini kullanarak kendi yazılarımızı 

nasıl oluşturacağımızı araştırıyoruz.  Özetleme becerilerimizi pekiştirdik ve okuduğumuz metinlerle bağlantılar 

kurduk ve hecelerken “ekleri” gözden geçirerek kelime dağarcığımızı geliştirmeye devam ettik.  Öğrenciler, 

okuryazarlık becerilerini geliştirmeye devam edebilmeleri için her gece kitap okumaya her zaman teşvik edilir. 

 

Matematikte, öğrenciler matematik kavramları, kalıpları, cebir ve 3 Boyutlu şekiller için açık uçlu sorulara 

odaklandılar.  Sözlü problemlerimizi çözmek için bilgimizi ve uygulama becerilerimizi geliştiriyoruz. Öğren-

cilere, problem çözme becerilerini harekete geçiren ve aynı zamanda akranları arasında konuyu irdelemelerini 

tetikleyen matematik problemleri verildi.  Tüm öğrencileri, okulda olduğu gibi, her gece çarpım tablosuna 

çalışmaya teşvik diyoruz. 

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde öğrenciler, yeni araştırma konusu "Bizi Avustralyalı yapan nedir?" hakkında çalışmakla 

meşguldü. Konuyla ilgili açık uçlu sorular oluşturmak ve kültürler arasındaki benzerlikleri belirlemekle 

meşguller. 

 

Uzaktan eğitim boyunca bizlere destek olan tüm velilere ve bakıcılara teşekkür etmek istiyoruz ve Dallas 

Brooks Toplumu İlkokulun’daki öğrenim sürecinin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim. 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 



  

 3. DÖNEM, 4. HAFTA 3. DÖNEM,  5. HAFTA 

ANA SINIF A: Zahaa Fatima 

ANA SINIF B: Mehmet Arsh 

ANA SINIF C: Hamza Riham 

1 A: Mouna Adem 

1 B: Selina Wali 

1 C: Adrian Hassan 

2 A: Yusuf Wafaa 

2 B: Paisios Renarose 

2 C: Aseel Ibtisam 

2 D: Suraya Ghaith 

3 A: Laila Hibbah 

3 B: Abdul Hannah 

4 A: Ceyda Saja 

4 B: Selma Asli 

4 C: Haidar Fadila 

5/6 A: Moustafa Ahmed 

5/6 B: Zain Syreen 

5/6 C: Ahmad Fatoum 

5/6 D: Saffia Muhammad 

5/6 E: Hamza Fozia 
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 3. DÖNEM, 4. HAFTA 3. HAFTA, 5. HAFTA 

GÖRSEL SANATLAR   

ANA SINIFLAR:  Ali Hussain 

1/2. SINIFLAR:  Zeenat Renarose 

3/4. SINIFLAR:  Kasem Sasha 

5/6. SINIFLAR: Merve Asqa 

   

BEDEN EĞİTİMİ   

ANA SINIFLAR:  Redwan Ali 

1/2. SINIFLAR:  Azaan Wafa 

3/4. SINIFLAR:  Yusuf Musa 

5/6. SINIFLAR: Vena Fatima 

   

BİLİM   

ANA SINIFLAR:  Hamza Chelsea 

1/2. SINIFLAR:  Yahya Uwais 

3/4. SINIFLAR:  Musa Mina 

5/6. SINIFLAR: Maysa Vena 



Mevcut tüm programları bir sonraki duyuruya kadar çevrimiçi olarak yapıyoruz.  Zoom aracılığı ile herhangi 

bir programa katılmak istiyorsanız lütfen 0419475047 numaralı telefonu arayınız veya mesaj atınız. 

Önceliğimiz toplumumuzu güvende tutmaktır - güvenli olduğu anda tüm programlar Toplum Bİnamız’da  

faaliyetlere devam edeceğiz. 

Oyun grubu: 

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

Etkileşimli İngilizce Kursu: 

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

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 

 

 

 

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

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 
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