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 مرحبا بعودتك

لغكم أب لقد كان من الرائع الترحيب بعودة طالبنا هذا األسبوع. لقد كان من دواعي سرورهم بالعودة إلى المدرسة أن نشاهدهم متحمسين! يسعدني أن

نطلب  ية.أن هذه العودة كانت سلسة للغاية بالفعل ، حيث يركز مدرسونا الرائعون بشدة على دعم رفاهية الطالب خالل هذه الفترة االنتقالية الحال

 من جميع اآلباء ومقدمي الرعاية االنخراط في الخطط التفصيلية أدناه لألسبوع المقبل أو نحو ذلك:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى عل نطلب من جميع اآلباء االنتظار بصبر بعد المدرسة بينما يقوم مدرس الفصل بإحضار الطالب إلى البوابة. ستساعدنا هذه العملية في الحفاظ

ال يزال المعلمون يتعرفون على أولياء األمور ، لذا يرجى إبالغ المعلم من أنت ومن ترغب في  .COVID SAFEمتر وما تبقى من  5.1مسافة 

 جمعه.

بجمع أخيه األصغر في السنة  4حيث يقوم األطفال بجمع أشقائهم األصغر سنًا )على سبيل المثال ، يقوم طفلك الذي يبلغ من العمر  -جمع األشقاء 

مخرج بوابة شارع أمبروز(. يرجى دعمنا في هذه العملية وتذكر أن المسافة  - 4الثانية( بجمعهم والخروج من بوابة األشقاء األكبر سنًا )في السنة 

 المادية مهمة.

 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 
dallas.brooks.cps@edumail.vic.gov.au البريد االلكتروني-  

 

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

 Term 4 Issue 12321 
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 تلقيح

ومينيع انيتيشياره. ليحيجيز ميوعيد اليتيطيعيييم ، انيتيقيل إليى ميو يع  51-التطعيييم هيو أفضيل طيرييقية ليليحيميايية مين فيييروس كيوفيييد 

virus.vic.gov.au. 

مساعدة األشخاص ذوي اإلعا ية فيي اليوصيول إليى اليخيدميات الصيحييية ، بيميا فيي ذليك  (DLOs)يمكن لمسؤولي اتصال اإلعا ة 

 إما عن طريق: DLOالتطعيمات. اتصل بـ 

 إكمال هذا النموذج عبر اإلنترنت طلب دعم مسؤول االتصال الخاص باإلعا ة

EmailingDLOcoordinator@dhhs.vic.gov.au. 

 عمليات التسجيل الجديدة

. يرجى مراجعة موظفي المكتب ليليحيصيول 2222يتم اآلن  بول التسجيالت لعام  - 6نرحب بالتسجيالت الجديدة التأسيسية في السنة 

 على تفاصيل التسجيل. بدال من ذلك انقر هنا للوصول إلى استمارة التسجيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المدرسة مغلقة. -عطلة رسمية ليوم كأس ملبورن  -نوفمبر  2الثالثاء 

  آخر يوم من الفصل الرابع -كانون األول )ديسمبر(  51الجمعة 
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خياروتلاه ذه ركذت  







Wominjeka !مرحبًا ، 

 

بشكل جيد وحقيقي ، على الرغم من أن معظم األطفال ال يزالون مقيدين بالتعلم في المنزل وأخذ حقائب األنشطة المنزلية. استمتع  4بدأ الفصل 

بعض أطفال المجموعة الحمراء بمشاركة ما صنعوه مع أ رانهم خالل جلسات التكبير / التصغير. شاركت هامنة  اربيها المصنوع من أدوات 

منزلية معاد تدويرها وأكدت أنه يطفو! شاركت كلوي أيًضا  اربها المصمم والبناء وشرحت كيف يعمل. عرضت سديل وتحدثت عن فر ة 

ن لذيرأسها المجنونة الملونة التي صنعتها ، وأطلع ريان الجميع على شاكرها الموسيقي المفصل والمتألق بالفراشة والموسيقى. شكرا لألطفال ا

 شاركوا إبداعاتهم.

 

أكتوبر ، يمكن لألطفال الذين تم تطعيم والديهم بالكامل العودة إلى جلسات رياض األطفال في المو ع.  22اعتباًرا من يوم الجمعة الموافق 

 يرجى إخبار مدرس طفلك إذا كان طفلك مؤهالً وسيحضر لطفلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كان ديالن مؤهالً للعودة إلى التعلم في المو ع وكان منشغالً في استكشاف  .Red Groupفي  Dylan (DJ)هذا المصطلح نرحب بـ 

 مساحات اللعب ، خاصةً أنه استمتع باللعب في الخارج بالماء والرمل. ساريم سعيد بوجود صديق آخر يلعب معه أيًضا!
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  تطعطلطم 
م
كان طالب مؤسستنا ينتظرون بفارغ الصبر عودتهم إىل المدرسة. مع بقاء أسبوع واحد من التعلم عن بعد ، قام الطالطالب بطعطمطع رايطع ل

  الطكطلطمطات وكسطمطلطون مطا دطمطعطنطهطم سطمطاعط . عطنطدمطا عطاد 
م
  جملة. كطان الطالطالب مسطتطمطعطون إىل ا يطوات ل

م
دد ووضعها ل قراءة الكلمات عالية البر

 بالعودة إلي  والقيام بممموعات القراءة و 
ا
ا حافًل

ً
تطابطة. الط طالالالب إىل الفصع الدراس  ، شعرنا بالتأكيد بفرح وسعادة ا طفال. لقد كان أسبوع

ا بالعودة والقيام بما نحب . 
ً
 لقد كان شعوًرا دافئ

 

 

 

 

 

 

 

 

  الحساب ، يتعلم الالالب كيفية استخدام مخالط 
م
  حع أسئلة الالرح. كان الالالب يتعلمطون كطيطفطيطة الطعطاطور عطم ا رقطام مطن  Yل

م
للمساعدة ل

  الطمطوقطع ، اسطتطخطدمطنطا الط طاطب  مطن الطمطواد 
م
قصة رقمية ثم العمع عم المملة الرقمية ورسم يورة لمالابقتها. عندما عطاد الطالطالب إىل الطتطعطلطم ل

  تعلمها الالالب واحتفظوا به
الل ا خالملموسة وكان لدينا ال اب  من المرح عند تعلم الرياضيات. لقد كان من الرايع رؤية مقدار المعلومات التر

 التعلم عن بعد. 

 

 

 

 

 

 

ل تطعطلطم  م   الطمطبم
م
  االستفسار كنا نتعلم عن المواسم. تعلم الالالب أن هناك أربعة فصول مختلفة ، الصطيط، ، الطخطريط، ، ال،طتطاء ، والطربطلطع. ل

م
ل

  دحدث فلها. استمتطع الطالطالب بطء ،طاء ورجطع ورقطة ال،طمطرو 
  الخري، وا شهر التر

م
الالالب عن الخري، ، تعلموا نوع الالقس الذي دحدث ل

 أخبار المرحلة التمهيدية 
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 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق



 
 

ة:  و. قطرأنطا الط طتط  الطقطصطصطيطة ال،طهطب    القراءة ، وايلنا استع،اف المفردات المتعلقة بوحدتنا: وممطتطمطع يط  
م
 Piranhas Don't Eat"ل

Bananas"  و"The Hungry Caterpillar"   ال تابة ، استمتع الطالطالب بطعطتطابطة نط  
م
  جملع أنحاء ال تاب. ل

م
وحددنا م،اعر ال،خصية ل

م المحم .    خاص بهم حول ينع الخبر
 إجرائ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

المتعلقة بالمشاركة. طور الطالب فهمهم للكلمات مثل المساواة ، كل ، الميجيميوعيات لقد واصلنا استخدام مواد ملموسة لحل المشاكل المصوغة 
 والمشاركة. تستخدم الصفوف الساعات التناظرية إلخبار الو ت بالساعة ونصف الساعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

ص لقد اكتشفنا األجزاء المختلفة من الهرم الغذائي. تمكن الطالب من رسم الهرم ومنا شة خيارات الطعام في كل  سم. لقد استمتعوا بشيكيل خيا
 بصنع أطبا هم الخاصة من الطعام الصحي.
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  الرياضيات ، كان طالب السنة الاانية دحلون مسايع الممع والالرح بأرقام مفقودة. دقوم الالالب بتفسب  خرايط بسيالة لطمطواقطع مطألطوفطة. 
م
ل

 لقد تلقلنا التوجلهات ونقدمها للتنقع من وإىل الموقع. 
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

يتعلم  مة.أثناء  راءة السنة الثانية ، كان الطالب يستكشفون البادئات واللواحق. لقد عملنا على تطوير معرفتنا بالبادئات والتعرف على جذر الكل

 الطالب مقارنة النصوص المألوفة ، وتحديد أوجه التشابه واالختالف في الشخصيات والمكان واألحداث.

 

ال في كتابة السنة الثانية ، يواصل طالب السنة الثانية البناء على معرفتهم بسمات وهيكل النصوص اإلجرائية. يتعلم الطالب استخدام األفع

 لوصف الخطوات في نصهم اإلجرائي.

 
 

  االستفسار ، يوايع طالب السنة الاانية البناء عم معرفتهم بسؤالنا ال بب  ، وكي، تؤثر اختياراتنا عم يحتنا؟و. وايع الالالب است
م
ف  ع،ال

 كي، يؤثر الالعام والتمارين الرياضية والنوم عم يحتنا. 

 

 

 



 

 

في مجال محو األمية ، يعمل الطالب على عمل استنتاجات باستخدام مجموعة من الصور والنصوص المرتبطة بوحدة االستفسار لدينا. 
ركزت هذه اإلستراتيجية على الجمع بين أدلة النص ومعرفتنا الخلفية لعمل استنتاج. تم دعم الطالب الستخدام مبتدئين الجمل للرد على 

 األسئلة. في الكتابة ، أكملنا وحدتنا اإلجرائية حيث عملنا على استخدام األفعال واألحوال وعبارات الظرف لوصف الخطوات المتضمنة. لقد
 بدأنا اآلن في ربط هذه المعرفة بالتقارير العلمية من خالل استكمال مجموعة من التجارب المرتبطة بالمواد الصلبة والسوائل والغازات.
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 تحقيق
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 حساب
في الحساب ، طور طالب الصف الرابع فهمهم لألر ام العشرية. نظًرا ألن هذا مفهوم جديد ، فقد أمضينا و تًا في تسمية الكسور العشرية 

وتسجيلها وصنعها وترتيبها لحل مشاكل الصياغة. تضمنت بعض هذه االستراتيجيات ، باستخدام مخطط القيمة المكانية وخطوط األر ام 

 .MABواستخدام 

أر ام. تم عرض المشكالت على الطالب من  3في الصف الثالث ، يطور الطالب معرفتهم باستراتيجيات الجمع والطرح الفعالة المكونة من 

 خالل مجموعة متنوعة من المشكالت الصياغية.

 بدأ الطالب أيًضا التركيز على الحجم. لقد أمضوا و تًا في استكشاف موا ع الويب التفاعلية إلنشاء صيغة للعمل بكفاءة على حجم األشكال

المواد الصلبة والسوائل  -الخاصة بنا والتي تبحث في حاالت المادة  4في االستفسار ، أطلق الطالب وحدة االستفسار عن الفصل الدراسي 

والغازات. كان الطالب يتعلمون عن حاالت المادة من خالل جلسات القراءة الخاصة بنا وأجروا أول تجربة علمية لنا هذا األسبوع. خالل 

 األسبوعين المقبلين ، سيستمر الطالب في المشاركة في تجارب أخرى لتطوير معرفتنا واختبار تفكيرنا.



 

 

 

 

 

 

 

.  
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 تحقيق
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 حساب

على "تحليل النص" وال سيما القدرة على فهم كيفية تصنيف المؤلفين للمعلومات في النص وكيفية  1/6في القراءة ، ركزت مجموعة 

 استخدامهم للعناوين والعناوين الفرعية المناسبة لتقديم معلوماتهم.

نوًعا جديًدا من الكتابة من نص "شرح النظام" وسوف يؤلفون ، ويصوغون ، ويحررون ،  1/6في الكتابة ، يبدأ طالب الصف 

 ويقدمون مقااًل عن "كيف تعمل الركائز الثالث لالستدامة )الناس ، والربح ، والكوكب(" العمل معا؟ "

، بدأنا في التعرف على الخط السفلي الثالثي لالستدامة. كان الطالب يتابعون العديد من مقاطع الفيديو والمقاالت والكتب حول  1/6في الصف 

كيفية إدارة األعمال وكيف يحتاجون إلى التفكير في األشخاص والربح والكوكب عند تشغيل أعمالهم. نتعلم أيًضا فهم أدوار المنتجين 

 والمستهلكين والفرق بين السلع والخدمات.

يعملون على تقسيم وحل المشكالت متعددة الخطوات. حقق العديد من الطالب مكاسب هائلة في  1/6في الرياضيات ، كان طالب الصف 

 فهم التقسيم وحّسنوا أيًضا مهاراتهم في استخدام استراتيجيات وخطط مختلفة يمكنهم وضعها لحل المشكالت.



 تالميذ األسبوع  
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 TERM 4  WEEK  2 TERM 4  WEEK  3 

FOUNDATION A: Jad Syed 

FOUNDATION B: Ayah Fatima 

FOUNDATION C: Beril Sara 

GRADE 1A: Hussain Omer 

GRADE 1B: Yussef Amir 

GRADE 1C: Aneesa Rashid 

GRADE 2A: Serhat  Moawiya 

GRADE 2B: Jafar  Janna 

GRADE 2C: Mohamad  Halil 

GRADE 2D: Lexi  Zayn 

GRADE 3A: Mawadah Musa 

GRADE 3B: Aleron Aaliyah 

GRADE 4A: Maria Merheb 

GRADE 4B: Arkan Gulsum 

GRADE 4C: Harun Anaya 

GRADE 56A: Ashal Isa 

GRADE 56B: Merve Malak 

GRADE 56C: Noura Mausham 

GRADE 56D: Jad Mahmoud 

GRADE 56E: Amani Abdullah 



 

إذا كنت ترغب  2451411241لقد نقلنا جميع البرامج الحالية عبر اإلنترنت حتى إشعار آخر. يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى 
سنستأنف جميع األنشطة في المو ع بمجرد أن يكون  -أولويتنا هي الحفاظ على المجتمع آمنًا  .Zoomفي االنضمام إلى أي من البرامج عبر 

 ذلك آمنًا.

 مجموعات اللعب 

إذا كنت  2451411241لمدة أسبوع آخر على األ ل. يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى  Zoomعبر  Playgroupسيتم تشغيل  

 ترغب في االنضمام إلى الفصول الدراسية.

 

 .نادي اإلفطار

 .صباًحا 541صباًحا حتى  551اآلن مفتوح يوميًا من الساعة 

 

 علبة طعام:

 لقد  منا 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 

 .2451411241بفاطمة على 

 المساحة: 

Reclink : 

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

 التكبير.

 .2451411241الرجاء إرسال رسالة إلى فاطمة 

 

 .3في األسبوع 

 شكرا جزيال،

 .فاطمة 

 داالس بروكس كوميونيتي هاب.

 13215555: هاتف: 

 2451411241الموبيل: 

 

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

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 















  

  

  


