
 

 النشرة اإلخبارية
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واصل جميع الموظفين والطالب سعيهم للمساهمة في نهج مدرستنا اإليجابي للتعلم. خالل هذا األسبوع ، جنبًا إلى جنب مع قادة التدريس ، 

 استمتعت حقًا بالسماع عن نجاحات الطالب أثناء الحضور عبر اإلنترنت مع فرقنا من المعلمين الذين يعملون بجد وملهمين!

 

 

، وتوفير مثل هذا التعلم الجذاب للطالب ، كان المعلمون يعيشون مع الدروس ، ويتم تدريسهم في  4باإلضافة إلى التخطيط للفصل الدراسي 

فية ضامجموعات صغيرة ، ويقدمون التغذية الراجعة والطمأنينة للجميع لخطواتهم التعليمية التالية. كان هناك عدد ال يحصى من نقاط االتصال اإل

ل د كللعائالت إلبقاء الطالب يتعلمون على النحو األمثل قدر اإلمكان وساعات من العمل وراء الكواليس يتم إنجازه. أشعر بالفخر الشديد لجهو

 شخص في الذهاب إلى أبعد من ذلك لجعل التعلم عن بعد سلًسا وممتعًا وقابل للتحقيق قدر اإلمكان.

 

 2222عمليات التسجيل لعام 

يل تسجنعمل حاليًا على تسجيالت جديدة للعام المقبل. نحن فخورون بأن نعلن أن رفاعتنا ستخضعان لترقية للمنشأة. يرجى االتصال بالمدرسة ألي 

 جديد.

 3األسبوع األخير من المدة 

سبتمبر. لسوء الحظ ، لم يتم الكشف عن المصطلح كما كنا نأمل وخططنا في البداية. وفقًا  71ينتهي يوم الجمعة  3نؤكد أن الفصل الدراسي 

نه ة ألإلعالنات األخيرة ، سيظل التعلم عن بُعد والمرن ساريًا لبقية الفصل الدراسي. بالنسبة للطالب الذين يحضرون في الموقع ، يرجى مالحظ

 مساًء. 0332سبتمبر مع فصل الطالب في الساعة  71سيكون هناك نهاية مبكرة يوم الجمعة 

 

ظر نحن ندرك أن منصة التعلم عن بعد كانت تمثل تحديًا للعديد من الطالب وأولياء األمور خالل هذا الفصل الدراسي. نحن نقدر كل عملك وننت

 اآلن المزيد من التوجيهات فيما يتعلق بالفترة المقبلة.

 

 فريق  الرئيسي 
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 الرؤية: "أن يكون طالبنا يعرفون القراءة والكتابة واإلبداع واألمان والسعادة"

 Term 3 Issue 5 2221 
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 هل أنت بخير؟

 

اليوطينيي ، أود  "R U OKال أعرف أن هذا كان أكثر أهمية من أي وقت مضى مما هو عليه اآلن. في األسبوع الماضي فيي "ييوم 

 مشاركة بعض األفكار والرؤى الشخصية مع مجتمعنا. آمل أن تكون ذات صلة ومفيدة.

 

 أشعر بتحسن عندما أمارس الرياضة وعندما أتناول الطعام بشكل جيد. .7

 أشعر بتحسن عندما أكون استباقيًا في االتصال بالعائلة واألصدقاء. .0

 األطفال بخير ، ونحن آباء طيبون أيًضا. .3

 ال بأس أن ال تكون على ما يرام ... لبعض الوقت. فقط تأكد من أنك تتعلم منه. .4

 اضحك )حتى على حسابي!(. .5

 

أو اتصل بالخط الساخن لفييروس  Coronavirus.vic.gov.auكيفية حجز موعد. لحجز موعد ، قم بزيارة موقع الويب الخاص بـ 

. للعثور على مركز التطعيم ومواعيد العمل ، قم بزيارة موقع الويب اليخياص بـ 7122715381كورونا عن طريق االتصال بالرقم 

coronavirus.vic.gov.au. 

 

-COVIDعاًما أو أكثر حيجيز ليقيا   70سبتمبر ، يحق لجميع سكان والية فيكتوريا الذين تبلغ أعمارهم  73اعتباًرا من يوم االثنين 

والحصول عليه في مركز التطعيم الحكومي أو مركز تطعيم الكومنولث أو من خالل عيادة الممارس العام أو الصيدليية أو خيدمية  78

 صحة المجتمع. يمكنك حجز موعدك عبر اإلنترنت أو عن طريق االتصال بمقدم اللقا  األقرب إليك.

 

 

مزيد من المعلومات النصائح المترجمة حول اللقاحات متاحة على موقع الويب الخاص بفيروس كورونا. لمزيد من الميعيليوميات حيول 

 التابع للحكومة األسترالية. COVID-78أو استخدم مدقق أهلية لقا   Coronavirus.vic.gov.auاألهلية ، قم بزيارة 

 

 7122715381لمزيد من المساعدة ، اتصل على الخط الساخن الخاص بفيروس كورونا التابع لوزارة الصحة: 

 

 

 COVIDمعلومات عن لقاح  



اطلب المساعدة. إذا بدأت تشعر باإلرهاق ، فاطلب المساعدة. ردود الفعل العاطفية ، من اإلحباط بسبب أي مشكلة تقنية إلى الشعور  .1

 بالعزلة ، طبيعية. كن على دراية بمشاعرك وبدالً من قمعها ، اطلب المساعدة من خالل التواصل مع مرشد أو صديق 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 بنجا  من اليوم ، شيء تعلمته  .8

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. 71خدمة االستشارات والدعم عبر الهاتف لآلباء / مقدمي الرعاية لألطفال حتى سن  - 18 00 73خط الوالدين: · 

 ·Lifeline3 73 77 74  أوwww.lifeline.org.au 

 www.beyondblue.org.auأو  37 47 00 7322ما وراء األزرق: 

 

 دعم الطالب

 ·ReachOut3 المواجهة أثناء فيروس كورونا 

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

 

 ألولياء األمور لدعم األطفال

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

 واألطفال في أستراليا (Coronavirus - Coronavirus )COVID-78شبكة تربية األطفال · 

 ·KidsHealth -  (: كيف تتحدث إلى طفلك78-فيروس كورونا )كوفيد 

 مجموعة أدوات أمان على اإلنترنت لآلباء ومقدمي الرعاية COVID-783 -مكتب السالمة اإللكترونية 

 ·Headspace - لألصدقاء والعائلة 

 نصائح صحية 
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 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.

 للتمهيدةمجموعة مالبس الشتاء 

)صينيدوق اليميعيسيكيرات  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.
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  3آخر يوم من الفصل الدراسي  -سبتمبر  71الجمعة 

  4اليوم األول من الفصل  -أكتوبر  4االثنين 

 

 

 

 

 

 

  

خياروتلاه ذه ركذت  



 التعلم من المنزل

 أصبح األطفال أكثر استرخاًء وتفاعالً خالل جلساتنا عبر اإلنترنت. استمتع حسن بمشاركة مهاراته في مجال تكنولوجيا المعلومات من خالل

ته إضافة نظارة شمسية افتراضية إلى صورته. أظهر ماج أيًضا مهاراته الفنية ومهاراته في القراءة والكتابة من خالل كتابة "الحب" على شاش

 خالل وقت القصة. يوضح لي هؤالء األطفال كيف يمكنهم التواصل بطرق مختلفة باستخدام التكنولوجيا.
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قر يبدو أن األطفال يستمتعون بالمشاركة في الموسيقى المفضلة لديهم وأغاني الحركة. السما  لألطفال بالحصول على "صوت" وطلب األغاني ، ي

 بأن األطفال هم محور عملية صنع القرار خالل جلساتنا التفاعلية عبر اإلنترنت.

 

بشكل جيد مع األطفال. كان في متناولهم وفي الوقت الحالي. أظهر الكثيرون كيف يمكنهم تكديس األكواب وحتى  STEMنجح نشاط تكديس كوب 

 بشكل أكبر. STEMجربوا طرقًا مختلفة ، متحدين أنفسهم واستكشاف نشاط 

 

 

 

 



 

 

 ئيعيةفي األساس ، كان طالبنا مشغولين في القيام بالكثير من األنشطة الترفيهية. للقراءة كنا نتعلم كلمات أكسفورد ونركز عيليى اليكيليميات الشيا
وقولها وكتابتها. كان الطالب أيًضا يستجيبون للنصوص بعد قراءتها ، ووصف الشخصيات من النص. إنه ألمير رائيع أن نيرى اليكيثييير مين 

 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 المؤسيسية 
 أيًضا يستكشفون المال الذي يتعلمون فيه العمالت المعدنية المختلفة وقيمها. لقد تأثرنا بكل العمل الشاق الذي قام به الطالب.

 

 

 

فيل احيتيفي االستفسار يتم التحقيق في االحتفاالت. كنا نبحث في األطعمة والمالبس والرقصات المختلفة التي تتم خالل االحتفاالت التي نعرفها. 
 الطالب أيًضا بأسبوع الكتاب ، حيث أكملوا المهمة بناًء على الكتب من كل يوم. عمل جيد جميعا.

 

 

 

 أخبار المرحلة التمهيدية 
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 تحقيق



 
 

 First"اليميتيعيليقية بيوحيدة االسيتيفيسيار  Dreamtimeفي محو األمية هذا األسبوعين ، واصل الطالب استكشاف مجميوعية مين قصيص 
People".  قرأنا القصص التقليدية "كيف حصلت الطيور على ألوانها" و "الخفاش والتمسا " واستمرنا في ميميارسية ميهيارة إنشياء روابيط

نصية إلى الذات. استمتع الطالب بإجراء اتصاالت وربط القصص بالتجارب التي مروا بها وكتبيوا جيميل تصيف صيالتيهيم. خيالل جيليسيات 
 تيهيمالكتابة لدينا ، واصل الطالب إنشاء نصوصهم المبتكرة بناًء على قصص السكان األصليين التي قرأناها في الفصل. لقد استمتعوا حقًا بقدر

 على استخدام جلسات الخبرة اللغوية إللهام كتاباتهم الروائية من خالل الرقص واألعمال الفنية وصنع المجوهرات.
احتفل األطفال األسبوع الماضي بأسبوع الكتاب ، فقد أحبوا أن يكونوا قادرين على ارتداء مالبس شخصياتهم المفضيلية ومشياركية قصيصيهيم 

 أحسنت صنعًا لجميع األزياء اإلبداعية الخاصة بك !! ."Busy Beaks"المفضلة وأنشطة كاملة حول كتاب العام 

 
 
 
 

 
 عيليىيواصل طالب السنة األولى ممارسة مهاراتهم في العد وقد استمتعوا حقًا بألعاب الرياضيات الممتعة التي كنا نلعبها. لقد كانوا ييعيميليون 

. أثناء اإلغالق ، كان األطفال يستكشفون مفهوم 72و  5و  0زيادة استراتيجيات الرياضيات العقلية لديهم وتخطي العد التنازلي واألمامي في 
دوالرات. ليقيد بيدأوا أيًضيا  7.22المال. لقد تدربوا على تسمية وطلب العمالت المعدنية وإحصاء مجموعات صغيرة من العمالت تصل إلى 

في التعرف على الصدفة واالحتماالت وتمتعوا بتحديد األحداث التي ستحدث ، والتي قد تحدث ولن تحدث. أحب األطفال البناء عليى ميفياهيييم 
 الرياضيات هذه من خالل مشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة األلعاب وغناء األغاني.

 

 

 

 

 في االستفسار ، واصل األطفال التعرف على "شعب أستراليا األول". لقد قاموا ببناء معرفتهم بثقافة السكان األصليين من خالل سرد القيصيص
في جلسات القراءة لدينا ، واإلبداع من خالل أنشطتنا الفنية ومشاهدة مقاطع الفيديو. في األسبوعين الماضيييين ، اسيتيكيشيف األطيفيال خيطيوط 

د ليبيلياألغاني وأهميتها لثقافة السكان األصليين. كما ابتكروا الفن باستخدام الموارد الطبيعية المستوحاة مين السيكيان األصيلييييين وارتيبياطيهيم بيا
 واألرض. يصنع األطفال بعض األعمال الفنية المذهلة حقًا !!!

 1أخبار المرحلة  
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 حساب

 تحقيق
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

لتحديد المتضادات والمرادفات وتعريفات الكلمات.  Freyerأظهر طالب الصف الثاني معرفة محّسنة ألنواع الكلمات باستخدام نموذج 

سيدعم فهم هذه األنواع من الكلمات الطالب على التواصل في شكل شفهي وكتابي. استمر الطالب في التعرف على الشعر. على مدار 

دورة وحدة الشعر ، نشر الطالب عدة أنواع من القصائد وأتيحت لهم الفرصة لمشاركتها مع فصلهم. يقوم الطالب بإنشاء قصيدة أخيرة 

قيد التشغيل للحصول على جائزة. لقد احتفلنا أيًضا بأسبوع  7زائد  7لنقابة كتّابنا. ستكون القصائد التي تُظهر استخداًما ممتاًزا للسمات 

 الكتاب حيث يرتدي العديد من الطالب مالبسهم ويقرؤون في مواقع مختلفة.

تعلمنا في الرياضيات عن جمع البيانات والتمثيل في رسم بياني. كان الطالب قادرين على إنشاء الغزاالت الخاصة بهم ، وتسجيل الدورات 

في قائمة. استخدم الطالب رصيدهم إلنشاء رسم بياني شريطي لعرض بياناتهم. بدأ الطالب في تعلم الكسور. خالل الوحدة ، سوف يفهم 

 الطالب أن الكسور تحتاج إلى أجزاء متساوية من الكل والمجموعة.

ي االستفسار ، أكمل االثنان العامان الديوراما الخاصة بهم لمشاركة معرفتهم بما تعلموه خالل وحدتنا "لماذا من المهم الحفاظ عىل ثق
 
شعب  افةف

Wurundjeri  .ي نجاحاتهم وتحدياتهم وتحسيناتهم
 
ي الديوراما الخاصة بهم من خالل التفكير ف

 
 عىل قيد الحياة؟". لقد فكر الطالب ف

 

 

 

 



 

 

في مجال محو األمية ، يحتفل الطالب بأسبوع الكتاب. قام الطالب بتصميم أغلفة الكتب والشخصيات الخاصة بهم. ناقشوا الكتب المختلفة 
. كان الطالب أيًضا يجيبون على ردود 0207التي تم إدراجها في القائمة المختصرة الحتفاالت أسبوع الكتاب لعام  BTN  عبر اإلنترنت من

+  7ة خالل اإلجابة على أسئلة الفهم. في الكتابة ، كان الطالب يكتبون سرًدا ألعمال كتابهم في المهرجان. لقد كانوا يبحثون في سمات الكتاب
ودمجها في كتاباتهم. يعمل الطالب أيًضا على كتابة خطاب رسمي ألنفسهم في المستقبل ، ومناقشة اإليجابيات والسلبيات لتجاربهم أثناء  7

 اإلغالق.

3/3اخبار المرحلة    
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب
في الحساب ، بدأ الطالب في استكشاف الكسور المتكافئة وحساب التغيير. استخدموا األشكال عبر اإلنترنت لمقارنة حجم الكسور وتحديد 

 الكسور المتكافئة. قام الطالب أيًضا بفحص الزالت والشرائح واالنعطافات واستكشاف التماثل في البيئة.

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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5/5اخبار المرحلة    
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

أثناء جلسات القراءة ، كنا نعمل على عمل تنبؤات ، ُطلب من الطالب فك شفرة نص باستخدام النص والصور. في الكتابة ، يعمل 

 الطالب على بنية السرد. ُطلب من الطالب تطوير قصصهم الخاصة باستخدام موضوع "العالم القديم ، العالم الجديد ، العالم اآلخر".

في االستفسار ، بدأ الطالب تركيًزا جديًدا حيث سنركز على سؤالنا الكبير "ما الذي يجعلنا أستراليين؟". ُطلب من الطالب هذا 

 األسبوع تطوير عرض تقديمي حول جانب من جوانب ثقافتهم وسيتم تقديم ذلك

في الحساب ، كان الطالب يستكشفون كيفية حل المشكالت باستخدام المال. كان الطالب يعملون على كيفية حساب التغيير والنسب المئوية. 

كنشاط إحماء ، كنا نستكشف حقائق الضرب ونعزز مهارات الطالب. هذا مجال نتمنى أن يواصل الطالب العمل فيه في المنزل مع أسرهم. 

 يرجى المشاركة في ألعاب حقائق الضرب الممتعة مع طفلك.



 تالميذ األسبوع  
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 TERM 3 WEEK 8 TERM 3  WEEK  9 

FOUNDATION A: Fatima Maryum 

FOUNDATION B: Luke Ayesha 

FOUNDATION C: Elanur Ali 

GRADE 1A: Jourmana  Jazaiah  

GRADE 1B: Mohamed  Myah 

GRADE 1C: Adrian Prisma 

GRADE 2A: Azaan Mousa 

GRADE 2B: Deyyan Paisios  

GRADE 2C: Aysha Mariam 

GRADE 2D: Tobias Aleyna 

GRADE 3A: Mohamad  Aayah 

GRADE 3B: Yusuf Sophia 

GRADE 4A: Zain Lania 

GRADE 4B: Taha Maymoona 

GRADE 4C: Anaya Nada 

GRADE 56A: Omer Esat 

GRADE 56B: Fatima Meysoun 

GRADE 56C: Fatoum Nooraldeen  

GRADE 56D: Aisha Khaled 

GRADE 56E: Abdullah Khadijo 



 

إذا كنت ترغب  2478415241لقد 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  2478415241لمدة أسبوع آخر على األقل. يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى  Zoomعبر  Playgroupسيتم تشغيل  

 ترغب في االنضمام إلى الفصول الدراسية.

 

 

 .نادي اإلفطار

 .صباًحا 145صباًحا حتى  175اآلن مفتو  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. 2478415241إرسال رسالة نصية إلى 

 

 

 غرفة 5/7المساحة: 

 3زومبا للسيدات وسيرك األطفال 

 

 من أجل االرتباط. 2478415241حتى إشعار آخر. اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى  Zoomعبر  

 .3في األسبوع 

 شكرا جزيال،

 .فاطمة 

 داالس بروكس كوميونيتي هاب.

 83287717: هاتف: 

 2478415241الموبيل: 

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

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 



  

  

  



  

  

  


