
 

 النشرة اإلخبارية
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لم لتعأود أن أشكر الجميع على الجهود المذهلة المستمرة خالل هذه المرحلة األخيرة من التعلم عن بعد. نحن ندرك أن العائالت تجد صعوبة في ا

 ما عن بعد. يحتاج أطفالنا ، اآلن أكثر من أي وقت مضى ، إلى الشعور بالراحة والحب. إنهم بحاجة إلى أن يطمئنوا إلى أن كل شيء سيكون على

 يرام. أريد أن أؤكد أن رفاهية عائلتك هي األولوية. افعل ما تستطيع وما يصلح لعائلتك كل يوم.

ين يعد تسجيل الوصول الصباحي لطفلك مع معلم الفصل أمًرا مهًما كل صباح. هذا يسمح لطفلك بالمشاركة في التعلم والتواصل مع زمالئه اآلخر

هذه  ع".في الفصل. يشارك المعلمون أيًضا في نشاط الحلقة الصباحية لمواصلة تحفيز جميع الطالب وإلهامهم للتعلم. الجمعة هو "يوم الجمعة الممت

 دسةفرصة للطالب للمشاركة في أنشطة الرفاهية والمشاركة في موادهم المتخصصة )التربية البدنية والفنون وأنشطة العلوم والتكنولوجيا والهن

 والرياضيات(. يتم وضع جميع األنشطة على اإلنترنت. يرجى التأكد من أن طفلك يحضر هذه الجلسات.

 تقنية

نا يفوقون البإنه ألمر ال يصدق أن نفكر في مقدار ما تعلمناه عن التكنولوجيا على مدار الثمانية عشر شهًرا الماضية. بالنسبة للكثيرين منا ، كان ط

جى التأكد ير معرفتنا ومهاراتنا! نحن نعلم أنه بصفتنا آباء ومقدمي رعاية ، فإننا نتحمل مسؤولية الحفاظ على أمان أطفالنا عبر اإلنترنت وحمايتهم.

 من أن طفلك يستخدم أجهزته بشكل صحيح وال يشارك في جلسات الدردشة. تحدث المعلمون إلى جميع الطالب بشأن هذا.

 

 نصائح لآلباء ومقدمي الرعاية أثناء اإلغالق

في النشرة اإلخبارية لهذا األسبوع ، لتقديم بعض النصائح لآلباء ومقدمي الرعاية خالل فترة  Headspaceنقوم بتضمين الرابط أدناه من 

لجديدة ت ااإلغالق الحالية. ال شك في أن هذا المقطع القصير سيعزز العديد من األشياء التي لديك حاليًا ، ولكن قد يكون هناك أيًضا بعض المؤشرا

 التي يمكنك وضعها في االعتبار

https://www.youtube.com/watch؟v=Fw3LzWe-93U 
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 نصائح بسيطة عن الرفاهية عند العمل من المنزل  9

لذا ، كيف يمكنك االعتناء برفاهيتك عند العمل من المنزل؟ كيف يمكنك إنشاء حدود صحية بين عملك وحيااتاك الشاخاصاياة والاحافااظ 

 على الصحة العقلية والبدنية لتكون عامالً منتًجا وفعاالً؟

 فيما يلي تسع نصائح لمساعدتك على االعتناء بصحتك وعافيتك أثناء العمل عن بُعد.

ضع واحًدا والتزم به. إذا كنات جادياًدا  -البشر مخلوقات معتادة ، لذا فإن الجدول الزمني المنتظم مهم حافظ على روتينك المعتاد.  .1

في العمل من المنزل ، فحاول االلتزام بروتينك المعتاد في المكتب قدر اإلمكان. إذا شعرت باإلرهاق من مسؤولياتك ، قّسم يوماك 

إلى مهام أصغر حتى تتمكن من التركيز على واحدة تلو األخرى. بعد ذلك ، عند انتهاء يوم العمل ، قم بتسجيل الخروج والتركياز 

 على األنشطة واألولويات الشخصية لتجنب اإلرهاق والحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة.

. حتى إذا لم تكن محظوًظا بما يكفي للحصول على غرفة نوم أو دراسة ، فال قم بإنشاء مساحة عمل مريحة وخالية من الفوضى .2

يزال بإمكانك إنشاء مساحة عمل مخصصة. سواء كان مكتبًا في زاوية غرفة نومك أو في نهاية طاولة غرفة الطعام ، حافظ على 

هذه المساحة خالية من الفوضى. ركز فقط على عملك عندما تكون في هذا الفضاء إلنشاء حدود جسدية وعقلية بين حياتك المهنية 

 والشخصية.

. التواصل هو حقًا مفتاح عدم الشعور بالعزلاة أو الاوحادة. إذا لام ياوافاك ماديارك أو كن عامالً في المنزل ، وليس عامالً وحيًدا .3

فريقك بالفعل على أدوات االتصال المفضلة ، فحدد ما يناسبك. بشكل حاسم ، حاول أال يكون لديك الكثيار مان خاطاوط االتصاال 

المفتوحة ألن هذا قد يؤدي إلى تشتيت االنتباه وإرباكه. بدالً من ذلك ، حدد اثنين أو ثالثة من أدوات االتصال واستخدماهاا لالاباقااء 

على اتصال على فترات منتظمة طوال اليوم. في حين أن معظم االتصاالت على مدار اليوم تدور حول العمل ، يمكاناك الاتافاكايار 

 في بدء اليوم وإنهائه بمحادثة شخصية أكثر من أجل البقاء على اتصال مع زمالئك أثناء العمل عن بُعد.

ً لاوجاه عالاى وجًها لوجه ال يزال هو األفضل .4 . حيثما أمكن ، تواصل مع زمالئك عبر محادثات الفيديو. تساعدك المحادثات وجاهاا

 الشعور بمزيد من االتصال وتكون عادةً أكثر تفاعالً من المكالمات الجماعية.

 11مثل أي بيئة عمل ، من المهم أن تأخذ استراحة عرضية للسماح لعقلك وجسمك باالسترخاء. قم بالاماشاي لامادة  خذ استراحة. .5

دقائك أو قم بتمارين خفيفة في غرفة الجلوس الخاصة بك أو تناول الغداء أو تواصل مع صديك عبر الهاتف. ساتاسااعادك فاتارات 

 مما يدعم في النهاية كالً من إنتاجيتك وصحتك العقلية. -الراحة القصيرة على منحك القدرة على إعادة التركيز على مهام عملك 

هذه هي األركان الثالثة لصحة بادناياة جايادة وال ياناباغاي  -. تناول طعاًما جيًدا ونم جيًدا وتمرن جيًدا حافظ على الصحة الجسدية .6

تجاهلها لمجرد أنك تعمل في المنزل. ال تفوت الفطور أو اعمل خالل الغداء أو تناول وجبة خفيفة في كثير من األحيان بينهما. ال 

تتنازل عن نومك. حافظ على النشاط البدني ، سواء كان ذلك عن طريك المشي حول المبنى أو باستخدام دروس الاتامااريان عابار 

 اإلنترنت إلرشادك خالل تمرين غرفة الصالة. يعتبر النشاط البدني وأوقات الوجبات المنتظمة بمثابة طرق رائعة لتفريك اليوم.

. يجد الكثير من الناس أن تقنيات اليقظة الذهنية تساعد في تقليل مستوى التوتر لديهم وتحسين مدى اناتابااهاهام. مان مارس اليقظة .7

التنفس العميك إلى التأكد من أنك تركز تماًما على مهمة واحدة فقط في كل مرة ، اقض بعض الوقت فاي اساتاكاشااف فاوائاد هاذه 

 األساليب.

 

 



اطلب المساعدة. إذا بدأت تشعر باإلرهاق ، فاطلب المساعدة. ردود الفعل العاطفية ، من اإلحباط بسبب أي مشكلة تقنية إلى الشعور  .8

 بالعزلة ، طبيعية. كن على دراية بمشاعرك وبدالً من قمعها ، اطلب المساعدة من خالل التواصل مع مرشد أو صديك أو زميل موثوق به.

تذكر أن تفكر. في نهاية كل يوم من أيام العمل عن بُعد ، شارك نفسك أو أي شخص في عائلتك أو صديقك بنجاح من اليوم ، شيء تعلمته  .9

تك خالل اليوم وشيء أنت متحمس لتغييره غًدا. حتى لو لم تكن كذلك ، فمن المهم أن تأخذ خطوة إلى الوراء وتفكر في يومك. إن تذكُّر نجاحا

 وإبرازاتك أثناء التطلع إلى اليوم التالي بتفاؤل سيساعد في الحفاظ على نظرتك اإليجابية.

 الرعاية الذاتية عند العمل من المنزل أمر حيوي. من خالل وضع حدود صحية وإعطاء األولوية لرفاهيتك العقلية والجسدية ، ستتجنب الوقوع

 في العادات السيئة وستظل بدالً من ذلك منتًجا ومتحفًزا. قد تجد نفسك أكثر سعادة وصحة.

 موارد الدعم

 

 دعم الوالدين

 عاًما. 18خدمة االستشارات والدعم عبر الهاتف لآلباء / مقدمي الرعاية لألطفال حتى سن  - 89 22 13خط الوالدين: · 

 ·Lifeline: 13 11 14  أوwww.lifeline.org.au 

 www.beyondblue.org.auأو  36 46 22 1311ما وراء األزرق: 

 

 دعم الطالب

 ·ReachOut: المواجهة أثناء فيروس كورونا 

 (19-مسافة الرأس: كيفية التعامل مع اإلجهاد المرتبط بفيروس كورونا )كوفيد · 

 

 ألولياء األمور لدعم األطفال

 (19-التحدث إلى طفلك حول فيروس كورونا )كوفيد  -إدارة التعليم والتدريب · 

 واألطفال في أستراليا (Coronavirus - Coronavirus )COVID-19شبكة تربية األطفال · 

 ·KidsHealth -  (: كيف تتحدث إلى طفلك19-فيروس كورونا )كوفيد 

 مجموعة أدوات أمان على اإلنترنت لآلباء ومقدمي الرعاية :COVID-19 -مكتب السالمة اإللكترونية 

 ·Headspace - لألصدقاء والعائلة 

 نصائح صحية 
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أو اتصل بالخط الساخن لفيروس كورونا عن طريك  Coronavirus.vic.gov.auكيفية حجز موعد. لحجز موعد ، قم بزيارة موقع الويب الخاص بـ 

 .coronavirus.vic.gov.au. للعثور على مركز التطعيم ومواعيد العمل ، قم بزيارة موقع الويب الخاص بـ 1811675398االتصال بالرقم 

في عيادة الطبيب أو الصيدلية  COVID-19عاًما الحصول على لقاح  39و  16أغسطس ، يمكن لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  31اعتباًرا من 

لقاح ال أو خدمة الصحة المجتمعية من خالل مدقك األهلية التابع للحكومة األسترالية. يمكنك حجز موعدك عبر اإلنترنت أو عن طريك االتصال بمقدم

 األقرب إليك.

يارة بز مزيد من المعلومات النصائح المترجمة حول اللقاحات متاحة على موقع الويب الخاص بفيروس كورونا. لمزيد من المعلومات حول األهلية ، قم

Coronavirus.vic.gov.au  أو استخدم مدقك أهلية لقاحCOVID-19 .التابع للحكومة األسترالية 

 1811675398لمزيد من المساعدة ، اتصل على الخط الساخن الخاص بفيروس كورونا التابع لوزارة الصحة: 

 COVIDمعلومات عن لقاح  
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 تغيير المعلومات الشخصية للعائلة

يرجى إبالغ مكتب المدرسة في حالة تغيير أي تفاصيل. من المهم أنه في حالة تغيير أرقام الهاتف ، يمكن للمدرسة االتصال بأولياء 

األمور. 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.

 للتمهيدةمجموعة مالبس الشتاء 

)صانادوق  CSEFمن برنامج الزي الرسمي الميسور التكلفة التابع لحكومة فياكاتاورياا ، ياتاأهال طاالب اإلعادادياة الاحااصالايان عالاى  
 المعسكرات والرياضة والرحالت( للحصول على قسيمة حزمة موحدة. يرجى االتصال بمكتب المدرسة لمزيد من المعلومات.

 أخبار مكتب أدارة المدرسة 

 

 

 

 

  نشر مقاالت كتابية ليتم تحميلها على  -سبتمبر  7الثالثاءTEAMS 

  3آخر يوم من الفصل الدراسي  -سبتمبر  17الجمعة 

  4اليوم األول من الفصل  -أكتوبر  4االثنين 

خياروتلاه ذه ركذت  



 أسبوع العلوم

ي احتفلنا "بأسبوع العلوم" األسبوع الماضي. موضوع هذا العام هو "الطعام: مختلف حسب التصميم". لدعم ذلك ، لدينا تجربة "بذور إنبات" ف

تستكشف هذه التجربة طريقة  .Ziplockمع تعليمات حول كيفية إنبات البذور باستخدام منشفة ورقية وحقيبة  "Take Home"حقيبة نشاط 

أخرى يمكنك من خاللها زراعة نباتات صالحة لألكل بدون تربة. سنقدم برنامج البستنة الخاص بنا ونستكشف دورة حياة النبات ونقدم نشاط 

 "البذور إلى السلطة".

 خالل وقت المجموعة ، سألت األطفال ، "ما هو العلم؟" رفع أمير أ. يده على الفور وقال ، "جعل األشياء تنفجر!" قال صالح الدين: "أزرع

 الخضار ألكلها" ، وأضاف طه: "سأعمل العلم اليوم مع أخي". العلم هو موضوع عملي رائع يمكن لألطفال الصغار أن يطوروا حبهم للتعلم.

ن كا اندمجنا مع أصدقاء المجموعة الخضراء مرة أخرى هذا األسبوع ولعبنا لعبة كرة ممتعة لتشجيع التفاعالت االجتماعية أثناء تعلم األسماء.

 لكل طفل دور في اختيار شخص ما لدحرجة الكرة بين أرجله ، وممارسة التنسيك بين اليد والعين وتعزيز الروابط االجتماعية الممتعة.

 

الماء له خصائص مهدئة باإلضافة إلى أنه كان مصدًرا رائعًا للتجربة. في الخارج ، استكشف األطفال الطفو واالتجاه والسرعة ، وجربوا 

مجموعة متنوعة من القوارب المختلفة. عرضت ريشام على األطفال الفرصة لمزج محلول الفقاعات بالماء لصنع أكواب "الثرثرة المهدئة". 

 تم االستمتاع بهذه التجربة تماًما وهي تدعم تركيزنا على الرفاهية واهتمام األطفال بالسبب والنتيجة.

 

 أخبار روضة األطفال 
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لاى ر إفي الفصل التأسيسي ، كان طالبنا مشغولين في القيام بالعديد من األنشطة الترفيهية. للقراءة كنا نتعلم كلمات أكسفورد ونركز على الاناظا
لمساعدتهم على بناء جمل بسيطة. إنه ألمر رائع أن  CVCالكلمة وقولها وكتابتها. استخدم الطالب بعد ذلك هذه الكلمات باإلضافة إلى كلمات 

 نرى الكثير من طالبنا يبذلون قصارى جهدهم كل يوم في المنزل.

 

 

 

في الحساب نتعلم عن الجمع والعد. عد عددين أو أكثر وإحصاء الكل. لقد عملنا على إضافة رسومات ومشاكل صياغية. كان طالب المؤساساة 
أيًضا يستكشفون الرياضيات للحصول على بعض ألعاب الرياضيات الممتعة عبر اإلنترنت. نحن فخورون جًدا بكال الاكالاماات الصاعاباة الاتاي 

 قدموها.

 

 

 

لصديك أو أحد أفاراد األسارة الاذيان يارغاباون فاي أن  Happy Diwali Cardفي االستفسار نحن نحتفل بعيد ديوالي. أكمل الطالب بطاقة 
أيًضا. نحن نركز أيًضا على الرقص واألزياء من أماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم. لقد نظرنا حتى اآلن إلى الهند  Happy Diwaliيتمنى 

 والصين وإفريقيا وكان من الممتع لطالبنا وأولياء أمورنا العمل على هذا معًا إلعادة بعض الذكريات والثقافاة. إلاياكام باعاض الصاور لاباطااقاة
 وفانوس ورقصة تنين صينية. عمل جيد جميعا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخبار المرحلة التمهيدية 
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 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيك



 
 

 First"المتاعالاقاة باوحادة االساتافاساار  Dreamtimeخالل التعلم عن بعد هذا األسبوعين ، واصل الطالب استكشاف مجموعة من قصص 
People".  نقرأ القصص التقليدية "عندما يعض الثعبان الشمس" و "كيف حصلت السلحفاة على قوقعتها" واستمرنا في تطوير فهمنا لالاساكاان

 عالاىاألصليين وثقافتهم وكيف يهتمون ببيئتهم الطبيعية. خالل جلسات الكتابة لدينا ، كان الطالب منشغلين في إنشاء نصوصهم المبتكارة بانااًء 
قصص السكان األصليين التي قرأناها في الفصل. لقد استمتعوا حقًا بالقدرة على استخدام جلسات الخبرة اللغوية إللاهاام كاتااباتاهام عان طارياك 

 الرقص وصنع المجوهرات.

 

 

 

 

 عالاىيواصل طالب السنة األولى ممارسة مهاراتهم في العد وقد استمتعوا حقًا بألعاب الرياضيات الممتعة التي كنا نلعبها. لقد كااناوا ياعامالاون 
. أثناء اإلغالق ، كان األطفال يستكشفون األنماط 11و  5و  2زيادة استراتيجيات الرياضيات العقلية لديهم وتخطي العد التنازلي واألمامي في 

 باستخدام األلوان واألشكال وتسلسالت األرقام. بدأنا أيًضا في التعرف على المواقع ولاغاة االتاجااه. اساتاماتاع األطافاال باالابانااء عالاى مافااهايام
 الرياضيات هذه من خالل مشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة األلعاب وغناء األغاني.

 

 

 

ن في االستفسار ، واصل األطفال العمل على الموضوع الرئيسي حول "شعب أستراليا األول". لقد قاموا ببناء معرفتهم بثقافة السكان األصالايايا
لتاي ة امن خالل سرد القصص في جلسات القراءة لدينا ، واإلبداع من خالل أنشطتنا الفنية ومشاهدة مقاطع الفيديو. تعلم األطفال اللغات المختلف

 مان يتحدث بها السكان األصليون في جميع أنحاء أستراليا وتمرنوا على كيفية تحية الناس بلغة يوجامبيه. كما ابتكروا مجوهرات وفنًا مستوحى
 السكان األصليين وأسلوبهم الفني. يصنع األطفال بعض األعمال الفنية المذهلة حقًا !!!
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عزز طالب الصف الثاني معرفتهم بأنواع الكلمات بما في ذلك المتضادات والمرادفات. سيدعم فهم هذه األنواع من الكلمات كتابة 

الطالب وقراءتهم باستخدام مجموعة متنوعة من الكلمات. بدأ الطالب في تعلم الشعر. خالل وحدة الشعر ، سيتعرف الطالب على 

ميزات عدة أنواع من القصائد وستتاح لهم الفرصة لكتابة ومشاركة القصائد التي قاموا بنشرها. سيتم تشجيع الطالب على قراءة 

في الرياضيات ، بدأنا في استكشاف أنماط األعداد. تم تشجيع الطالب على تحديد قاعدة األنماط من خالل العد التنازلي أو االعتماد 

على الرقم التالي. قام الطالب أيًضا بالتحقيك في احتمال سحب النرد والعجالت والعدادات من الحقيبة. أتيحت الفرصة للطالب لشرح 

 ماهية الفرصة ، واستخدام كلمات الصدفة لوصف األحداث وتمثيل فرصة األحداث.

ي  Wurundjeriواصلنا استكشاف وحدتنا "لماذا من المهم الحفاظ عىل ثقافة شعب 
 
لب من الطالب التفكير ف

ُ
عىل قيد الحياة؟". ط

ي ما يجري؟ ماذا 
 
 األسئلة كيف يمكن لفقدان اللغة أن يؤثر عىل استمرار الثقافة أم ال. استخدموا طرح األسئلة ما هو شعورك ؟، ما رأيك ف

يجعلك هذا تتساءل؟ لمساعدتهم عىل االستجابة. أظهر الطالب فهمهم لفن السكان األصليير  من خالل إنشاء الطواطم الخاصة بهم 

ا الفن عىل العصا أو الصخور أو الورق. 
ً
 وأيض

 

 

 

 

 

 



 

 

ء  ي
ي وقت مروا فيه بش 

 
ي قصة ، وفكروا ف

 
ي مجال محو األمية ، يقوم الطالب بإجراء اتصاالت مع مجموعة من النصوص. ناقشوا األفكار ف

 
ف

ي الكتابة ، 
 
( ، ونص آخر يذكرهم به )نص إىل نص( وما الحدث العالمي الذي يذكرهم به )نص إىل نص(. إىل العالم(. ف ي

مشابه )نص إىل ذات 
. لقد كتبوا بطاقات بريدية ، بناًء  ي نصوص المعامالت ، مثل الرسائل ، وحددوا هيكل وخصائص خطاب غير رسمي

 
ي النظر ف

 
بدأ الطالب ف

كات ميل".   عىل القصة ، "مير
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في الحساب ، بدأ الطالب في استكشاف الكسور. استخدموا األشكال عبر اإلنترنت لمقارنة حجم الكسور وتحديد الكسور المتكافئة. 

 قام الطالب أيًضا بفحص الزوايا وبدأوا في استخدام منقلة لقياس حجم الزوايا.

في االستفسار ، حدد الطالب التقاليد التي تشكل جزًءا من ثقافتهم وكيف تختلف عن الثقافات األخرى. استخدم الطالب صفحة تعاون 

 عبر اإلنترنت لمشاركة أفكارهم وطرحوا بعض التساؤالت بناًء على هذه المالحظات.



 

 

 

 

 

 

.  
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في محو األمية ، بالنسبة للقراءة ، كان الطالب مرتبطين بالنصوص التي نقرأها من خالل إجراء اتصاالت مع النصوص وعالمهم. لقد 

ركزنا على اتصاالت تحويل النص إلى نص ، والنصوص إلى اتصاالت العالم والنصوص إلى االتصاالت الذاتية. لقد وجد الطالب 

ة طرقًا جديدة للتعرف على النصوص واالرتباط بها مما منحهم فهًما أكبر. للكتابة ، قام الطالب بإنشاء وتقديم بعض السير الذاتية الرائع

 ألستراليين مشهورين.

في االستفسار ، قام الطالب بتنقيح تساؤالتهم حول سؤالنا الكبير "ما الذي يجعلنا أستراليين؟". يطورون تساؤالتهم الشخصية بناًء 

على فهمهم الفردي وما يثير اهتمامهم. يواصل الطالب القراءة عن الثقافات والمجتمعات المختلفة الموجودة في أستراليا وداالس 

 ومجتمع مدرستنا. من اآلن فصاعًدا ، سيربط الطالب أسئلتهم بمجتمعنا وخبراتهم.

في الحساب ، يعمل الطالب على تحسين حقائك الضرب ومعرفة األرقام وفهم األشكال ثالثية األبعاد. لقد كانوا يعملون على إستراتيجيتهم 

. كما قام الطالب بتحويل الكسور واألرقام 9ويستخدمون العشرات لمساعدتهم في حل مضاعفات العدد  8المزدوجة لمضاعفات العدد 

ف العشرية والنسب المئوية لحل مشاكل العالم الحقيقي. باإلضافة إلى ذلك ، فقد قاموا بإنشاء خرائط ألشكال ثالثية األبعاد وتحديد الحوا

 والوجوه. كان الطالب يطبقون هذه االستراتيجيات على مشاكلهم ذات الصياغة المفتوحة.



 تالميذ األسبوع  
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 TERM 3 WEEK 6 TERM 3  WEEK  7 

FOUNDATION A: Farya Omar 

FOUNDATION B: Ensar Ayesha 

FOUNDATION C: Zuhur Rawan 

GRADE 1A: Maryem Awais 

GRADE 1B: Nick John 

GRADE 1C: Ibrahim Rihanna 

GRADE 2A: Douha Nadia 

GRADE 2B: Wafa Hassan 

GRADE 2C: Adam Halil 

GRADE 2D: Armita Hassan 

GRADE 3A: Sara Yaren 

GRADE 3B: Mustafa Zahra 

GRADE 4A: Nour Walid 

GRADE 4B: Issa Navraj 

GRADE 4C: Sandy Harun 

GRADE 56A: Esat Ashal 

GRADE 56B: Maria Zain 

GRADE 56C: Fatoum Noor 

GRADE 56D: Aisha Khaled 

GRADE 56E: Amani Amin 



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  1419475147البرامج 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  1419475147لمدة أسبوع آخر على األقل. يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى  Zoomعبر  Playgroupسيتم تشغيل  

 ترغب في االنضمام إلى الفصول الدراسية.

 .نادي اإلفطار

 .صباًحا 845صباًحا حتى  815اآلن 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. 1419475147إرسال رسالة نصية إلى 

 

 :6/5للعام  MCFCبرنامج 

 3الفصل 

 وكرة القدم / التمارين البدنية.مجانًا: برنامج الواجب المنزلي 

 كل أربعاء

 مساءً  4:31 - 3.31الوقت: 

 غرفة 5/6المساحة: 

 :زومبا للسيدات وسيرك األطفال 

 

 من أجل االرتباط. 1419475147حتى إشعار آخر. اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى  Zoomعبر  

 .3في األسبوع 

 شكرا جزيال،

 .فاطمة 

 داالس بروكس كوميونيتي هاب.

 93191181: هاتف: 

 1419475147الموبيل: 

 

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

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 



  

  

  



  

  

  


