
 

 النشرة اإلخبارية
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 مرحبا بعودتك

ع العائالت قد حصلت على جميأود أن أغتنم هذه الفرصة ألرحب بحرارة بعودة جميع الطالب والموظفين وأولياء األمور لبدء الفصل الدراسي الرابع. وآمل بصدق أن تكون 

"خارطة الطريق" الحكومية بـ استراحة مريحة. أحيي مجتمعنا بأكمله لدعمك والتزامك بالتعلم عن بعد ورفاهية أطفالك / طالبنا. ستكون جميع العائالت اآلن على دراية 

ئالت على مراقبة جميع لعاللخروج من اإلغالق. يظل هذا األسبوع واألسبوع القادم بسيًطا نسبيًا ، وسيتم وضع المزيد من التذكيرات على البوصلة. نحن نشجع جميع ا

الدخول والخروج التي ستفتح  باتاالتصاالت المدرسية بعناية عن كثب خالل األسابيع القادمة حيث نخطط بعناية للعودة إلى المدرسة لجميع الطالب. يرجى االنتباه إلى بوا

 كل صباح. إذا كان يجب أن تصل متأخًرا ، يرجى الدخول عبر شارع ماسيدون. 05.8في الساعة 

، مع الخطة التي تتمثل في عودة  4تحدد خريطة الطريق ، التي تستند إلى نصيحة من رئيس الصحة الفيكتوري ، العودة المرحلية إلى التعلم في الموقع في الفصل الدراسي 

 جميع الطالب إلى الموقع.

 بالنسبة لمدرستنا ، هذا يعني أنه سيتم تنفيذ الترتيبات التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر في الحضور.مراسيتم تقديم التعلم عبر اإلنترنت للطالب في األيام التي يكونون فيها في المدرسة. يمكن للعمال األساسيين الموجودين في المدرسة االست

 يرجى مالحظة ما يلي: يجب على جميع الزوار واآلباء دخول شارع مقدونيا بقناع. يجب أن يغطي القناع األنف والفم.

 يعتبر رفض ارتداء القناع خرقًا لتوجيهات كبير مسؤولي الصحة في والية فيكتوريا.

 فريق  الرئيسي 

 المديرة: فاليري كاريتيانا

 المديرة مساعدة  : السيدة أميرة حسنين

 رئيس قسم الرفاهية: السيد: تيم براون

 

  1111 9039الهاتف: 
www.dallasps.vic.edu.au :الموقع اإللكتروني 
dallas5brooks5cps@edumail5vic5gov5au البريد االلكتروني-  

 

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

 Term 4 Issue 1 2321 

Dallas Brooks Community Primary School 

Grade or 
year level 

Date of return Days of week Entry and Exit 
Gates 

Week 3 

 02أكتوبر حتى األربعاء  81االثنين  االساس
 أكتوبر

3أيام  شارع وريبي )بالقرب من  
 مركز المجتمع(

طالب السنة األولى 
 والثانية

 00أكتوبر حتى الجمعة  08الخميس 
 أكتوبر

0أيام   شارع وريبي 
صف بوابات 0 / 8  

Week 4 

أكتوبر حتى األربعاء  02من االثنين  االساس
أكتوبر 02  

3أيام  شارع وريبي )بالقرب من  
 مركز المجتمع(

طالب السنة األولى 
 والثانية

 02أكتوبر حتى الجمعة  01الخميس 
 أكتوبر

0أيام   شارع وريبي 
صف بوابات 0 / 8  

 طالب السنة
3/4 

 02أكتوبر حتى األربعاء  02الثالثاء 
 أكتوبر

0أيام   شارع أمبروز 

 طالب السنة
2/2 

أكتوبر حتى 01الخميس   
أكتوبر 02الجمعة   

0أيام   شارع كينج 
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 تلقيح

 virus5vic5gov5au5التطعيم هو أفضل طريقة للحماية من فيروس كورونا ومنع انتشاره. لحجز موعد التطعيم ، انتقل إلى موقع 

مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقةة فةي الةوصةول إلةى الةخةدمةات الصةحةيةة ، بةمةا فةي ذلةك  (DLOs)يمكن لمسؤولي اتصال اإلعاقة 

 إما عن طريق: DLOالتطعيمات. اتصل بـ 

 إكمال هذا النموذج عبر اإلنترنت طلب دعم مسؤول اتصال ذوي االحتياجات الخاصة

EmailingDLOcoordinator@dhhs5vic5gov5au5 

 

. يرجى مراجعة موظفي المكتب لةلةحةصةول 2822يتم اآلن قبول التسجيالت لعام  - 6نرحب بالتسجيالت الجديدة التأسيسية في السنة 

 على تفاصيل التسجيل.

 

 

 

 

 أخبار مكتب أدارة المدرسة 

 
خياروتلاه ذه ركذت  

  يبدأ طالب المرحلة اإلعدادية والعام األول والثاني بالعودة المتقطعة إلى المدرسة -أكتوبر  80االثنين  - 3األسبوع 

  العودة المتقطعة إلى المدرسة 6و  .و  4و  3السنة  -أكتوبر  26الثالثاء  -األسبوع الرابع 

  يلتحق جميع الطالب بالمدرسة. -نوفمبر  .الجمعة 



 Dallas Kindergarten5في  3yoومجموعة  Green 4yoيسعدنا أن نرحب بأسلي ميرت بصفتها معلمة روضة أطفال لمجموعة 

تتمتع أسلي بخبرة سنوات عديدة في العمل مع األطفال واألسر في مختلف بيئات الطفولة المبكرة ، بما في ذلك المدارس الدولية كمدرس في 

 مرحلة الطفولة المبكرة.
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 أسابيع على األقل ، واآلن بعد أن أصبح لدينا مدرسان ، يمكننا تقسيم الجلسات إلى مجموعات فردية. 4سنستمر في التعلم عن بعد لمدة 

 صباًحا. 88سنوات جلسة تكبير خاصة بها مع أليسون وبابي وسدرة يوم االثنين في الساعة  4البالغة من العمر  Redستجري مجموعة 

 

 صباًحا. 88كل ثالثاء في الساعة  Rishamو  Asliسنوات جلستها الخاصة مع  3البالغة من العمر  Purpleستجري مجموعة 

 

 صباًحا. 88ستجتمع جميع المجموعات معًا يوم األربعاء الساعة 

 

 صباًحا. 88يوم الخميس في الساعة  Rishamو  Asliسنوات جلسة تكبير خاصة بها مع  4البالغة من العمر  Greenسيكون لدى مجموعة 

 نحن نعد حزم تعلم منزلية جديدة لألطفال. سيكونون جاهزين للتحصيل األسبوع المقبل.

 

سنوات. إذا كنت ترغب في تسجيل طفلك في  4سنوات و  3على قدم وساق لكل من المجموعتين بعمر  2822يجري تسجيل العائالت الجديدة لعام 

أو تعرف شخًصا يحتاج إلى ذلك ،  2822سنوات لعام  4سنوات أو  3روضة األطفال بعمر 

 86625 6386فيرجى االتصال بمسؤول التسجيل في رياض األطفال على: 

 

 

 







 

 

يتعلم طالب مؤسستنا عن األسئلة الحرفية. لقد كان من الرائع رؤيةة الةعةديةد مةن الةطةالب يةبةدؤون فةي قةراءة الةقةصةة بةأنةفةسةهةم بةاسةتةخةدام 
لةة االستراتيجيات التي تم تعلمها للمساعدة في فك تشفير الكلمات غير المعروفة. تمكن الطالب من العودة إلى النص واإلجابة عةلةى هةذه األسةئة

بجمل كاملة. عند الكتابة بدأنا في التعرف على النصوص الوظيفية ، نزل الطالب إلى الشوارع بالةقةرب مةن مةنةزلةهةم لةلةبةحةث عةن عةالمةات 
 مشتركة في مجتمعهم.

 

 

 

 

 

 

 

ة عةرفةفي الحساب ، تأملنا في نهاية المصطلح في المفاهيم السابقة ونظرنا في الجمع والنمط والمال والقياس. إنه ألمر رائع أن ترى مقةدار الةمة
، نظرنا إلى الطرح. استمتع الطالب بجمع العناصر حول منزلهم ولعب ألعاب  4التي احتفظ بها الطالب من خالل التعلم عن بعد. لبدء الفصل 

 الطرح خالل اجتماعاتنا عبر اإلنترنت.

 

 

 

 

 

 

 في االستفسار ، احتفلنا بوحدة االستفسار الخاصة باالحتفاالت من خالل إنشاء ملصق لكل ما تعلمناه عن هذا المصطلح. هذا الةمةصةطةلةح بةدأنةا
موضوعنا الجديد عن الطقس. قام الطالب بالتحقيق في كلمة الطقس والنظر في الفصول األربعة. استكشفنا هذا األسبوع موسم الصيف وتعلمنةا 

 الكثير من الحقائق المثيرة لالهتمام. أنشأ الطالب خريطة ذهنية تحتوي على كلمة "الصيف" في المنتصف والصور والكلمات حول الجوانب.

 أخبار المرحلة التمهيدية 
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 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق



 
 

 Oliver’sفي قراءة هذا المصطلح ، سوف نستكشف الكثير من المفردات المختلفة المتعلقة بوحدتنا: "مجتمع صحي". قرأنا القصة بعنةوان: 
Vegetables  وناقشنا العديد من الكلمات وما تعنيه. حددنا أيًضا مشاعر الشخصية في جميع أنحاء الكتاب. في الكتابة ، بدأنةا فةي الةتةعةرف

على النص اإلجرائي. بدأ الطالب في فهم كيف يساعدنا النص اإلجرائي على إكمال مهمة محددة. لقد حاولوا صنع شةطةائةرهةم بةأنةفةسةهةم فةي 
 المنزل ثم كتبوا قائمة بالمواد التي استخدموها.

 

 
 
 
 

 

 

لبات هتشينز. ساعدت القصة في تطوير فهمهم لمفهوم المشاركة. لقد قمنا بةحةل الةمةشةكةالت  "The Doorbell Rang"أحب األطفال قراءة 
لقةد التي تتطلب من الطالب المشاركة بالتساوي بين المجموعات. لقد استمتعوا باستخدام مواد مختلفة في المنزل لنمذجة هذه العملية. المصوغة 

 تعلمنا أيًضا كيفية تحديد الوقت بنصف ساعة باستخدام كل من الساعات الرقمية والتناظرية في المنزل.

 

 

 

 

 

 

 

 

في في هذا المصطلح ، سيتعلم الطالب المزيد حول كيفية المساعدة في الحفاظ على أنفسهم واآلخرين بصحة جيدة وآمنة ونشاط بدني. لقد بدأنا 
 استكشاف أهمية الغذاء والتغذية في حياتنا اليومية. العديد من الصفوف قادرون اآلن على تحديد الخيارات الغذائية الصحية.

 

 1أخبار المرحلة  
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 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

2اخبار المرحلة    
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

ة في قراءة السنة الثانية ، واصل الطالب بناء فهمهم للمترادفات والمتضادات. لقد قمنا بعمل تنبؤات حول النص الذي نقرأه ونستخدم األدل

 لتبرير تنبؤاتنا. لقد كنا نفكر في ما إذا كان تفكيرنا صحيًحا أم غير صحيح وشرح السبب.

ما في كتابة السنة الثانية ، بدأ طالب السنة الثانية في استكشاف ميزات وهيكل النصوص اإلجرائية. قمنا بتفكيك أمثلة النصوص اإلجرائية ب

 في ذلك الوصفات.

واصل طالب السنة الثانية في الرياضيات بناء فهمهم للكسور. لقد اكتشفنا تحديد وتمثيل الكسور بطرق مختلفة. يواصل الطالب استكشاف 

 التحوالت ، والقيام بالقلبات والشرائح واالنعطافات لألشكال العادية وغير المنتظمة.

 كيفعند االستفسار ، بدأ طالب السنة الثانية وحدة جديدة ، "كيف تؤثر اختياراتنا على صحتنا؟". لقد ناقشنا ما يعنيه أن تكون بصحة جيدة و

 يؤثر الطعام على صحتنا.

 

 

 

 

 

 



 

 

جيًدا في التعلم عبر اإلنترنت لبدء الفصل الدراسي الجديد 4و  3مرحبا بعودتك! استقر طالب الصفين   

 

 

 في محو األمية هذا األسبوع ، قام الطالب باستكشاف وإنشاء نصوص إجرائية. تعلموا كيفية استخدام كلمات التسلسل لتمثيل الترتيب وأهمية
استخدام األفعال والظروف لشرح كل خطوة بوضوح. قام الطالب بفحص هيكل النصوص اإلجرائية بما في ذلك العنوان والهدف وقائمة 

 المكونات / المعدات والطريقة والرسوم البيانية.

 

 

0/4اخبار المرحلة    
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب
في الحساب ، درس الطالب الوقت. لقد فكروا في الوقت المنقضي وتم تحديهم لمعرفة الوقت على مدار الساعة المنعكسة. استكشف طالب 

لى الصف الثالث أيًضا عملية الجمع باستخدام حقائق األرقام األساسية والقيمة المكانية لحل المشكالت. بدأ طالب الصف الرابع في التعرف ع

 األعداد العشرية. قاموا بالتحقيق في أي رقم أصغر / أكبر باستخدام مخطط قيمة منزلة عشرية.

استقصاء هذا المصطلح هو تحقيق علمي في عالم المادة بما في ذلك التغييرات القابلة للعكس والتي ال رجعة فيها. سوف يفكر الطالب في 

 السؤال الكبير ، "كيف يمكن أن تؤثر اختياراتنا للمواد على الطريقة التي نعيش بها حياتنا"؟



 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/5اخبار المرحلة    
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

في محو األمية ، قمنا ببناء قدرتنا على استخدام معرفتنا السابقة والقرائن من داخل النص لعمل استنتاجات. تمكن الطالب من تطبيق هذه 

و  Haikuالمهارة على مجموعة من النصوص غير الخيالية حول االستهالكية. في الكتابة ، كان الطالب يؤلفون قصائدهم الخاصة من 

Limerick .مع التركيز على البنية المقطعية ومخططات القافية 

. سنقوم ب؟"في االستفسار ، بدأ الطالب تركيًزا جديًدا حيث سيتم التركيز على سؤالنا الكبير "كيف يمكننا كمنتجين االعتناء بالناس والربح والكوك

 بتحليل دور المستهلكين والشركات في رعاية الكوكب مع االستمرار في توفير األرباح والوظائف.

 

 

 شكرا لك،

6/.من السيد بايلي وفريق الصف   

في الحساب ، كان الطالب يستكشفون مشاكل العدد مع التركيز على القسمة. لقد عملنا على تطوير مهاراتنا في استخراج جملة عددية من 

مشكلة مصاغة واستخدام استراتيجيات متعددة للمشاركة بالتساوي. يعمل الطالب أيًضا على تعزيز قدرتهم على حساب الوقت المنقضي 

 باستخدام جدول زمني.



 تالميذ األسبوع  
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 TERM 3 WEEK 10 TERM 4  WEEK  1 

FOUNDATION A: Amelia Beraat 

FOUNDATION B: Patrick & Charlotte Adil-Salih & Fatima  

FOUNDATION C: Alex Ismail 

GRADE 1A: Joumana Sara 

GRADE 1B: Yasien Nour 

GRADE 1C: Aya Adnan 

GRADE 2A: Serene Mustafa  

GRADE 2B: Zehra Nawar 

GRADE 2C: Khodr Abdullah 

GRADE 2D: Zayn Fatimah  

GRADE 3A: Hafsa Ibrahim 

GRADE 3B: Rania Ahmed 

GRADE 4A: Maria Nour 

GRADE 4B: Gulsum Kasem 

GRADE 4C: Davina Haidar 

GRADE 56A: Ali Jeanette 

GRADE 56B: Adam Syreen 

GRADE 56C: Maryam Allaiza 

GRADE 56D: Bilal Arda 

GRADE 56E: Emin Helen 



 

إذا كنت ترغب  848640.840لقد 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  Zoom5في االنضمام إلى أي من البرامج عبر 

 ذلك آمنًا.

 مجموعات اللعب 

إذا كنت  848640.840لمدة أسبوع آخر على األقل. يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى  Zoomعبر  Playgroupسيتم تشغيل  

 ترغب في االنضمام إلى الفصول الدراسية.

 

 .نادي اإلفطار

 .صباًحا .04صباًحا حتى  .08اآلن مفتوح يوميًا من الساعة 

 

 علبة طعام:

 لقد قمنا بتوفير سالل غذائية للعائالت المحتاجة. يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى فاطمة إذا كنت بحاجة إلى سلة طعام.

 

 اللغة اإلنجليزية للمحادثة:

 سيتم تشغيل دروس اللغة اإلنجليزية المجانية عبر اإلنترنت كل ثالثاء وأربعاء وخميس. لدينا فصول للمبتدئين والمتقدمين. يرجى االتصال 

 848640.8405بفاطمة على 

 المساحة: 

Reclink : 

يتم تشغيل الجلسات كل يوم عبر رابط  .Bollywood Danceو  Pilatesو  Dance fitو  Zumbaجلسات تكبير ألنشطة مختلفة مثل  Reclinkقدمت 

 التكبير.

 848640.8405الرجاء إرسال رسالة إلى فاطمة 

 

 

 35في األسبوع 

 شكرا جزيال،

 .فاطمة 

 داالس بروكس كوميونيتي هاب.

 63868808: هاتف: 

 848640.840الموبيل: 

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

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 





  

  

  





  

  

  


