
 

Müdür: Bn. Valerie Karaitiana     

Müdür Yardımcısı: Bn Ameera Hassanein 

Refah Bölümü Başkanı: Bay Tim Brown 

Telefon: 9309 1181 Vebsitesi: www.dallasps.vic.edu.au 

E-posta: dallas.brooks.cps@edumail.vic.gov.au  
 

Görüş Bakışımız: “Öğrencilerimizin okuryazarlıkta ve matematikte başarılı,  

yaratıcı, güvenli ve mutlu olmasıdır.” 

4. Dönem, Sayı 1/ 2021 

 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

Tekrardan  Hoşgeldiniz, 

4. Dönemin başlangıcında tüm öğrenci, personel ve velilere tekrar hoş geldiniz demek istiyorum.  Tüm ailelerin huzurlu bir tatil 

geçirdiğini içtenlikle diliyorum.  Uzaktan eğitime ve çocuklarınızına/öğrencilerimize olan desteğiniz ve aldığınız sorumluluk için tüm top-

lulum bireylerimizi alkışlıyorum.  Artık tüm aileler, sokağa çıkma yasağından sonra hükümetin planladığı 'yol haritasına' aşina olacak. Bu 

hafta ve gelecek hafta uzaktan eğitime devam edilecek.  Compass'tan daha fazla bilgi sizlere gönderilecektir.   Tüm öğrencilerin okula 

dönüşünü dikkatlice planlarken, tüm aileleri önümüzdeki haftalarda, okuldan gelen tüm bilgileri yakından takip etmeye teşvik ediyoruz. 

Her sabah saat 8.50'de açılacak olan giriş ve çıkış kapılarına lütfen dikkat ediniz.  Geç gelirseniz, lütfen Macedon Sokağı’ndaki kapından 

giriş yapabilirsiniz. 

Victoria Baş Sağlık Görevlisi'nin tavsiyelerine dayanan Yol Haritası, 4. Dönemde okulda öğrenime aşamalı dönüşü planı, tüm öğrencilerin 

okulda eğitime dönmesini planlamaktadır.   

Okulumuz için aşağıdaki düzenlemeler uygulanacaktır: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Öğrencilere okulda eğitimin verilmediği günlerde, uzaktan ve esnek eğitim verilecektir. 
Okulda çalışması gereken personel, okulda çalışmaya devam edebilir. 
Lütfen dikkat: Tüm ziyaretçiler, veliler Makedon Sokağı’na maske ile girmelidir. Maske burnu ve ağzı kapatmalıdır.  Yüz siperleri, eşarplar 

veya bandanalar bu gereksinimleri karşılamamaktadır. 

Maske takmayı reddetmek, Victoria Baş Sağlık Görevlisi Yönergelerinin ihlalidir. 

Dallas Brooks Toplumu İlkokulu 

Sınıflar Okula dönüş tarihi Haftadaki eğitim 
günü sayısı 

Giriş ve Çıkış Kapıları 

3. Hafta 

Ana Sınıf 18 Ekim, Pazartesi’nden 
20 Ekim, Çarşamba’ya 

3 gün Werribee Sokağı (Toplum 
Binası’nın yanından) 

1 ve 2. Sınıf Öğrencileri 21 Ekim, Perşembe’den 
22 Ekim, Cuma’ya 

2 gün Werribee Sokağı 
1 ve 2. Sınıfların kapısı 

 Anaokul/Veliler      Macedon Sokağı 

4. Hafta 

Ana Sınıf 25 Ekim, Pazartesi’nden, 
27 Ekim, Çarşamba’ya 

3 gün Werribee Sokağı (Toplum 
Binası’nın yanından) 

1 ve 2. Sınıf öğrencileri 28 Ekim, Perşembe’den, 
29 Ekim, Cuma’ya 

2 gün Werribee Sokağı 
1 ve 2. Sınıfların kapısı 

3 ve 4. Sınıf öğrencileri 26 Ekim, Salı’dan, 
27 Ekim, Çarşamba’ya 

2 gün Ambrose Sokağı 

5 ve 6. Sınıf öğrencileri 28 Ekim, Perşembe’den, 
29 Ekim, Cuma’ya 

2 gün King Sokağı 

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


 

 

 

 

 3. Hafta - 18 Ekim, Pazartesi —Ana Sınıf, 1. ve 2. sınıf öğrencileri, Yol Haritası planına göre okulda öğren-

ime başlarlar 

 4. Hafta - 26 Ekim, Salı—3, 4, 5 ve 6. Sınıf öğrencileri Yol Haritasına göre okulda öğrenime başlarlar 

 5 Kasım, Cuma – Tüm öğrenciler okula başlarlar. 

 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

AŞI 

Aşı olmak, KOVID-19'dan korunmanın ve yayılmasını önlemenin en iyi yoludur.  Aşı randevusu almak için coronavirus.vic.gov.au 

adresine giriniz. 

Engelli İrtibat Görevlileri (DLO'lar), engelli kişilerin aşılar da dahil olmak üzere sağlık hizmetlerine erişmesine yardımcı olabilir.  

Aşağıdakilerden birini yaparak bir DLO ile iletişime geçiniz: 

 Request for Disability Liaison Officer support  -  e-posta gönderiniz 

 Bu çevrimiçi formu doldurarak Engellilik İrtibat Görevlisi Desteği Talep ediniz DLOcoordinator@dhhs.vic.gov.au 

YENİ KAYITLAR 

2022 öğretim yılı için yeni kayıtlar Ana Sınıflardan 6. Sınıflara kabul edilmektedir. Kayıt bilgisi için lütfen 

ofisimize başvurunuz. 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ GÜNLER 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__forms.office.com_pages_responsepage.aspx-3Fid-3DH2DgwKwPnESciKEExOufKHqFVz-2DZINNMsVpe1OhQHXRUNjMwOFJCQkE0TlZIVFBYQVVWWVhXVlJGSy4u%26d%3DDwM
mailto:DLOcoordinator@dhhs.vic.gov.au


 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

4 yaş Yeşil Grup  ve 3 yaş Grubuna öğretmen olarak çalışmaya başlayan Aslı Mert’e Dallas Anaokulu’na 

hoşgeldiniz diyoruz.  Aslı, erken çocukluk öğretmeni olarak uluslararası okullar da dahil olmak üzere 

çeşitli erken çocukluk ortamlarında çocuklar ve ailelerle çalışma konusunda uzun yıllara dayanan den-

eyime sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En azından önümüzdeki 4 hafta boyunca uzaktan eğitime devam edeceğiz ve artık iki öğretmenimiz 

olduğu için programları bireysel gruplara ayırabiliriz. 

 4 yaş Kırmızı Grubu, Pazartesi günleri saat 10.00'da Alison, Babi ve Sidra ile Zoom aracılığı ile pro-

gramlarını gerçekleştirecek. 

 3 yaş Mor Grubu, Salı günleri sabah saat 10.00'da Aslı ve Risham ile kendi programlarını yapacak. 

 Tüm gruplar Çarşamba günleri sabah saat 10.00'da bir araya gelecek. 

 4 yaş Yeşil  Grubu, Perşembe günleri sabah saat 10.00'da Aslı ve Risham’la Zoom aracılığı ile pro-

gramlarını yapacaklar. 

 

Çocuklar için evde öğrenim paketleri hazırlıyoruz.  Önümüzdeki haftaya anaokulundan alınmak için 

hazır olacaklar. 

 

2022 yılı için yeni kayıtlar hem 3 yaş, hem de 4 yaş grupları için devam etmektedir.  Çocuğunuzu 2022 

yılı için 3 ya da 4 yaşındaki anaokuluna kaydettirmek istiyorsanız ya da kaydettirmek isteyen birini 

tanıyorsanız, lütfen 9306 1662 numaralı telefondan Anaokulu kayıt sorumlumuzla iletişime geçiniz. 
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Saygı     Gurur    Güven    Azim 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 

 

Ana Sınıf öğrencilerimiz cevapları kitapta bulunan (literal) sorular hakkında bilgiler öğreniyorlar.  Bilinmeyen kelimelerin anlamını 

çözmeye yardımcı olmak için önceden öğrenmiş oldukları yöntemleri kullanarak, hikayeyi kendi başlarına okumaya başlayan pek çok 

öğrenciyi görmek harikaydı.  Öğrenciler metne dönüp ve bu soruları yanıtlayabildiler.  Yazılı olarak tarif/yöntemle ilgili metinleri 

öğrenmeye başladık.  Öğrenciler ayrıca bölgelerinde bulunan tabelaları görmek için evlerinin yakınındaki sokaklara baktılar. 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik dersinde, dönem sonunda öğrenmiş olduğumuz kavramlara ve ayrıca toplama, matematiksel kalıplara, para ve ölçüme 

odaklandık.  Öğrencilerin uzaktan öğrenim yoluyla ne kadar bilgi edindiklerini görmek harika olmuştur.   4. Dönemin başında çıkarma 

işlemlerine başladık.  Öğrencilerimiz çevirimiçi toplantılarına katılırken, evlerinin çevresinden öğeler/malzemeler toplayarak ve 

çıkarma ile ilgili oyunları oynayarak eğlendiler. 

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde, dönem içinde öğrendiğimiz bilgilerin bir posterini oluşturarak araştırma dersimizi kutladık.  Bu dönem hava ile 

ilgili yeni konumuza başlıyoruz.  Öğrenciler hava kelimesini araştırıyor ve dört mevsimi inceliyorlar.  Bu hafta yaz mevsimini araştırdık 

ve birçok ilginç bilgiler öğrendik.  Öğrenciler, ortasında “yaz” kelimesi, yanlarında ise resim ve kelimelerin yer aldığı bir zihin haritası 

oluşturmuşlardır. 



 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

 

Bu dönemde, kitap okurken 'Sağlıklı Bir Toplum' konusu ile ilgili birçok farklı kelimeyi keşfedeceğiz. 'Oliver'in 

Sebzeleri' (Oliver’s Vegetables) adlı hikayeyi okuduk ve çeşitli kelimeleri ve ne anlama geldikleri hakkında konuştuk. 

Kitabı okurken karakterlerin duygularını da belirledik. Yazılı olarak, prosedürel (tarif/yöntem) metinleri öğrenmeye 

başladık.  Öğrenciler, tariflerin belirli bir görevi tamamlamamıza nasıl yardımcı olduğunu öğrenmeye başlıyorlar. 

Evlerinde kendi sandviçlerini yapmayı denediler ve ardından kullandıkları malzemelerin bir listesini yazdılar. 

        

 

 

 

 

Çocuklar Pat Hutchins'in 'Kapı Zili Çaldı' (The Doorbell Rang) adlı kitabını okumayı sevdiler.  Hikaye, paylaşım kavramını 

(bölmeyi) anlamalarına yardımcı oldu. Öğrencilerin gruplar arasında eşit olarak paylaşılmasını gerektiren yazılı 

problemleri çözdük. Bu süreci modellemek için öğrenciler evlerinde farklı malzemeler kullanmaktan keyif aldılar.   

Ayrıca öğrenciler evlerinde hem dijital hem de analog saatler kullanarak, yarım saatleri öğreniyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dönem, öğrenciler kendilerini ve çevrelerindeki kişilerin sağlıklı, güvenli ve fiziksel olarak aktif tutmaya 

nasıl yardımcı olacakları hakkında daha fazla bilgi edinecekler.  Günlük hayatımızda gıda ve beslenmenin 

önemini keşfetmeye başladık.  Sınıftaki çoğu öğrenciler artık sağlıklı yiyecek seçimlerini tanımlayabiliyorlar. 

 

Eğlenceli Cuma Çalışması 

 

  



 

  
 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

ARAŞTIRMA 

 

İkinci Sınıf öğrencileri, okuma dersinde eş ve zıt anlamlı sözcükleri öğrenmeye devam ettiler.  Okuduğumuz metin hakkında tahminler 
yapıyoruz ve tahminlerimizi doğrulamak için kanıtları kullanıyoruz.  Yansımamızın doğru mu yanlış mı olduğu üzerinde düşündük ve 
nedenlerini açıkladık. 
 
İkinci Sınıf öğrencileri yazılarını yazarken öğrenciler prosedürel (tarif/yöntem) metinlerin özelliklerini ve yapısını keşfetmeye 
başladılar.  Yemek tarifleri de dahil olmak üzere, birçok prosedürel metin örneklerine sahibiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikte İkinci Sınıf öğrencileri kesirlerle ilgili bilgilerini geliştirmeye devam ettiler.  Kesirleri farklı şekillerde tanımlamayı ve temsil 
etmeyi araştırdık.  Öğrenciler şekillerin dönüşümlerini öğreniyorlar; düzgün ve düzensiz şekilleri yansıma, öteleme ve dönme olarak 
şekillerdeki dönüşleri yapmaya devam ediyorlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmada İkinci Sınıf öğrencileri  'Seçimlerimiz sağlığımızı nasıl etkiler?' konulu araştırma konusuna başladılar.  Sağlıklı olmanın ne 
anlama geldiğini ve gıdaların sağlığımızı nasıl etkilediğini konuştuk. 
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Tekrar hoşgeldiniz! 3. ve 4. sınıf öğrencileri yeni döneme başlamak için çevrimiçi öğrenime geri döndüler 

 

Bu hafta okuryazarlıkta öğrenciler prosedürel (yöntem/tarif) metinleri keşfettiler ve kendi yazılarını oluşturdular.  Sıralamayı temsil 

eden sözcükleri kullanmayı ve her adımı net bir şekilde açıklamak için fiil ve zarfları kullanmanın önemini öğrendiler.  Öğrenciler, 

başlık, amaç, içerik/ekipman listesi, yöntem ve diyagramları içeren prosedürel  (Yöntem/tarif) metinlerin yapısını incelediler. 

 

           

 

 

Matematikte, öğrenciler saati araştırdılar.  Geçmişte geçen bir süreyi dikkate aldılar ve  saat kullanarak süren-

in kaç saat olduğunu söylemeleri istendi.  3. Sınıf öğrencileri ayrıca matematikteki dört işlemi ve basamak 

değerini kullanarak toplama hakkında bilgiler keşfettiler.  4. Sınıf öğrencileri ondalık sayıları öğrenmeye 

başladı.  Ondalık basamak değeri tablosunu kullanarak hangi sayının daha küçük veya büyük olduğunu 

araştırdılar. 

       

            
  

Bu dönemin araştırma konusu, dünyadaki hammaddelerin geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen bi-

limsel araştırılmasını inceleyecekler.   Öğrenciler, 'Malzeme seçimlerimiz hayatımızın yaşama şeklini nasıl etki-

leyebilir?' konusu hakkında fikir yürütecekler. 

 

 

 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 



 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

 

Okuryazarlık dersinde, bir metinden anlam çıkarmak için önceden bildiğimiz bilgilerimizi ve metindeki 

ipuçlarını kullanma yeteneğimizi geliştiriyoruz.  Öğrenciler bu beceriyi tüketimcilikle ilgili kurgusal olmayan bir 

dizi metne uygulayabildiler.  Yazma dersinde, öğrenciler hece yapısı ve kafiye şemalarına odaklanarak kendi 

Haiku ve Limerick şiirlerini oluşturuyorlar. 

 

 

Matematik dersinde, öğrenciler bölmeye odaklanarak yazılı problemleri çozüyorlar.  Yazılı problemden eşit 

olarak paylaşmak için birden fazla strateji kullanma becerilerimizi geliştiriyoruz.  Öğrenciler ayrıca bir zaman 

çizelgesi kullanarak geçen süreyi hesaplama becerilerini pekiştiriyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde öğrenciler, “Üreticiler olarak insanları ve gezegeni koruyarak nasıl kar edebiliriz?” hakkın-

daki konumuza odaklanmaya başladılar.  Bir tüketicinin ve işletmenin dünyayı koruyarak, yine de kâr ve isti-

hdam sağlamadaki rolünü analiz edeceğiz. 

ARAŞTIRMA 



  

 3. DÖNEM, 10. HAFTA 4. DÖNEM,  1. HAFTA 

ANA SINIF A: Amelia Beraat 

ANA SINIF B: Patrick & Charlotte Adil-Salih & Fatima  

ANA SINIF C: Alex Ismail 

1 A: Joumana Sara 

1 B: Yasien Nour 

1 C: Aya Adnan 

2 A: Serene Mustafa  

2 B: Zehra Nawar 

2 C: Khodr Abdullah 

2 D: Zayn Fatimah  

3 A: Hafsa Ibrahim 

3 B: Rania Ahmed 

4 A: Maria Nour 

4 B: Gülsüm Kasem 

4 C: Davina Haidar 

5/6 A: Ali Jeanette 

5/6 B: Adam Syreen 

5/6 C: Maryam Allaiza 

5/6 D: Bilal Arda 

5/6 E: Emin Helen 
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Mevcut tüm programları bir sonraki duyuruya kadar çevrimiçi olarak yapıyoruz.  Zoom üzerinden herhangi bir 

programa katılmak istiyorsanız lütfen  0419475047 numaradan arayınız veya mesaj atınız.  Önceliğimiz toplu-

mumuzu güvende tutmaktır - güvenli olduğu anda tüm yerinde faaliyetlere devam edeceğiz. 

Etkileşimli İngilizce Kursu: 

Ücretsiz İngilizce Dersleri Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri sabah 9:15 ile ö.s.12.15 arası yapılmaktdır.   

Başlangıç ve ileri seviye sınıflarımız mevcuttur. Lütfen Fatima’yı 0419475047 nolu numaradan arayınız. 

Çevirimiçi Oyun grubu: 

Oyun Grubu 3. haftadan itibaren çevrimiçi olarak başlayacaktır.  Herkes katılabilir.  Bağlantı için  0419475047 

nolu cep telefonuna mesaj atınız. 

Reclink: 

Reclink Vakfı, Zumba, Dance fit (Dansla Zindelik), Pilates ve Bollywood dansı gibi çeşitli aktiviteler için Zoom 

aracılığı ile programlar sunmaktadır.  Bu programlar her gün Zoom bağlantısı aracılğı ile yürütülmektedir.   

Lütfen Fatima’ya 0419475047 nolu cep telefonu aracılığı ile bağlantı için mesaj atınız. 

Yiyecek Paketi: 

İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları yapmaktayız.  Yiyecek Paketi’ne ihtiyacınız varsa lütfen Fatima'yı arayınız 

veya mesaj atınız. 

 

 

 

 

 

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

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 



Upfield Anaokulunda ek tesis ve yenileme çalışmaları—Başlangıç Eylül ortası — Bitiş Aralık 2021 

Anaokul programı bu dönmede devam edecektir. 



Dallas Brooks İlkokulu Anaokulu’nda yenileme çalışmaları—Başlangıç 20 Eylül— Bitiş Ekim Ortası 2021 

Anaokul programı bu dönmede devam edecektir. 





  

  

  


