
 

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 2/ 2021 

 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

TEKRAR HOŞGELDİNİZ 

Öğrencilerimizi bu hafta tekrar aramızda görmek çok güzeldi.  Okula geri dönmenin heyecanını izlemek şahaneydi!  Harika öğretmenlerimiz bu 

geçiş döneminde yoğun bir şekilde öğrencilerin refahını desteklemeye odaklandığından, bu dönüşün sorunsuz olduğunu bildirmekten mem-

nuniyet duyuyorum.  Tüm ebeveynlerden ve bakıcılardan önümüzdeki hafta için aşağıdaki ayrıntılı plana ilgilenmelerini rica ediyoruz: 

Tüm velilerin okuldan sonra,  sınıf öğretmenini öğrencileri kapıya çıkarırken, sabırla beklemelerini istiyoruz.  Bu süreç, 1,5 metrelik mesafemizi 

ve KOVİD GÜVENLİĞİNİ korumamıza yardımcı olacaktır.  Öğretmenler velileri tanıma aşamasındadır, bu yüzden lütfen öğretmene kim 

olduğunuzu ve kimi almak istediğinizi bildiriniz. 

Okul çıkışında küçük kardeşi alma - Çocuklar küçük kardeşlerini (örneğin 4. Sınıftaki çocuğunuz 2. Sınıftaki küçük kardeşini alacak) sınıfından 

alacak ve büyük kardeşin çıkacağı kapıdan (4. Sınıf öğrencileri Ambrose Sokağı kapısından) çıkacaklar.  Lütfen bu süreçte bizlere destek olunuz 

ve fiziksel mesafenin önemli olduğunu unutmayınız. 

OKULA DÖNÜŞ 
  

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 

25 Ekim 26 Ekim 27 Ekim 28 Ekim 29  Ekim 

  
  

Ana Sınıf 
  
  

  
Ana Sınıf 

  
3 ve 4. Sınıflar 

  
Ana Sınıf 

  
3 ve 4. Sınıflar 

  
1 ve 2. Sınıflar 

  
5 ve 6. Sınıflar 

  
1 ve 2. Sınıflar 

  
5 ve 6. Sınıflar 

1 Kasım 2 Kasım 3 Kasım 4 Kasım 5 Kasım 

  
  

Tüm Öğrenciler 
Okulda olacak! 

  
Melburun Kupası Günü 

(Okul yoktur) 
  
  

  
Tüm Öğrenciler Okulda 

olacak! 

  
Tüm Öğrenciler Okulda 

olacak! 

  
Tüm Öğrenciler Okulda 

olacak! 

Okula Bırakma ve Alma Kapıları Yüz Maskeleri 
  

  

Ana Sınıf- Werribee Sokağı 
1 ve 2. Sınıflar – Werribee Sokağı 
3 ve 4. Sınıflar – Ambrose Sokağı 
5 ve 6. Sınıflar – King Sokağı 
Anaokul – Macedon Sokağı 
  

•  3. Sınıf ve üzeri tüm okul öğrencileri için yüz maskesi artık zorunlu olacak 
•  Ana Sınıf’tan 2. Sınıf öğrencilerine yüz maskeleri şiddetle tavsiye edilir. 
•  Maske kullanımını engelleyen sağlık durumu olan öğrencilere maske takma 
zorunluluğu olmayacaktır.  İstisnalar, fiziksel veya zihinsel engeli olan 
öğrencileri içerir.  İstisna kriterlerini karşılayan öğrencinin/öğrencilerin ebeveyn 
veya bakıcıları, çocuğunun/çocuklarının okula maske takmamaları için okula 
yazılı onay vermelidir. 
• Maskelerin düzenli olarak yıkandığından veya doğru şekilde atıldığından emin 
olunuz. 

  

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


 

 

 

 

• 2 Kasım, Salı – Melburun Kupası Günü, Resmi Tatil  - Okul kapalıdır  

• 17 Aralık, Cuma —4. Dönemin son günü  
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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. Kayıt formuna erişim için enrolment form   ‘u tıklayınız. 

 

 

 

 

 

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
https://www.dallasps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2021/09/Student_Enrolment_Form_2022.doc


 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

Wominjeka, Hoşgeldiniz!  

4. Dönem başladı, ancak hala bir çok çocuk evde öğrenime devam ediyor ve evlerine götürdükleri ak-

tivite çantalarındaki faaliyetleri yapmaktadırlar. Kırmızı Grup'ta olan bazı çocuklar, Zoom seanslarımız 

sırasında arkadaşlarıyla, yaptıklarını paylaşmaktan keyif aldılar.  Hamnah, geri dönüştürülmüş ev eşya-

larından yaptığı teknesini paylaştı ve teknenin yüzdüğünü gösterdi! Chloe ayrıca tasarladığı ve inşa ettiği 

teknesini paylaştı ve nasıl çalıştığını anlattı.  Sadil yaptığı renkli çılgın saç bandını gösterdi ve anlattı.  Ra-

yan herkese detaylı ve ışıltılı kelebeğini ve müzikal çalkalayıcısını gösterdi. Oluşturdukları eserlerini 

paylaşan çocuklara teşekkür ederiz. 

 

22 Ekim, Cuma gününden itibaren tam aşılı olan ebeveynlerin çocukları anaokuluna dönebilirler.  

Çocuğunuzun anaokuluna dönmesinin için uygun olup olmadığını ve anaokuluna devam edip etmey-

eceğini lütfen çocuğunuzun öğretmenine bildiriniz. 
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Ana Sınıf öğrencilerimiz heyecanla okula dönüşlerini bekliyorlar.  Uzaktan eğitimin bitmesine bir hafta kala 

öğrenciler, sık kullanılan kelimeleri okumayı ve bunları bir cümle içinde kullanmayı öğrenerek harika bir iş 

çıkardılar.  Öğrenciler kelimelerdeki sesleri dinlediler ve duyduklarını kaydettiler.  Öğrenciler sınıfa dö-

ndüklerinde çocukların sevincini ve mutluluğunu kesinlikle hissettik. Okulda okuma ve yazma derslerine 

odaklandık ve yoğun bir hafta oldu.  Geri dönmek ve sevdiğimiz şeyleri yapmak güzel bir duyguydu. 

 

  

 

 

 

 

 

Matematik dersinde öğrenciler, çıkarma problemlerini çözmeye yardımcı olmak için Y grafiğini nasıl kullana-

caklarını öğreniyorlar.  Öğrenciler bir sayı ile ilgili hikayeden sayıları bulmayı, ardından yazılı problem yazmayı 

ve problemle ilgili bir resim çizmeyi öğreniyorlar.  Öğrenciler okulda öğrenime geri döndüklerinde çok sayıda 

somut materyalları kullandık ve matematik öğrenirken bol bol eğlendik. Öğrencilerin uzaktan eğitim boyunca 

ne kadar bilgi öğrendiklerini  görmek harikaydı. 

 

Araştırma dersinde mevsimlere odaklanıyoruz.  Öğrenciler yaz, sonbahar, kış ve ilkbahar olmak üzere dört 

farklı mevsim olduğunu keşfettiler.  Öğrenciler evlerinde de Sonbahar hakkında bilgiler öğrendiler.  Sonbahar-

da havanın nasıl olduğunu ve hangi aylarda meydana geldiğini öğrendiler.  Öğrenciler sonbahar yapraklarını 

temsil eden bir 'yaprak adam' yaratırken eğlendiler.  Sınıfa eğitime döndüğümüzde bir sonraki mevsim olan 

kışı incelemeye devam ettik.  Öğrenciler her sabah okula el-işi ve resim yaparak başladılar ve kış hakkında bilg-

iler öğrenirken çok eğlendiler. 

  

 

 

 

 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 



 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 
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Okuma dersinde, konumuzla ilgili yeni kelimeleri keşfetmeye devam ettik:  'Sağlıklı Bir Toplum'. “Piranhalar 

Muz Yemez” ve “Aç Tırtıl” popüler hikaye kitaplarını okuduk ve kitap okurken  karakterin duygularını belirledik. 

Yazılı olarak, öğrenciler tost yapmakla ilgili kendi prosedürel (yöntem/tarif) metinlerini yazmaktan keyif aldılar. 

 

 

 

 

 

 

 

Bölme konusunda, yazılı problemleri çözmek için malzemeler kullanmaya devam ettik.  Öğrenciler eşit, her biri, 

gruplar ve paylaşım gibi kelimelere ilişkin anlayışlarını geliştirdiler. Birinci sınıflar, saati yarım saat olarak 

söylemek için analog saatler kullanıyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besin piramidinin farklı bölümlerini inceledik.  Öğrenciler piramidi çizebildiler ve her bölümde olan yiyecek 

seçimlerini tartıştılar.  Özellikle kendi sağlıklı yemek tabaklarını yapmaktan zevk aldılar. 

 

 



 

  
 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 
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ARAŞTIRMA 

 

İkinci sınıf öğrencileri okuma dersinde önekleri ve sonekleri araştırıyorlar.  Önek bilgimizi geliştiriyor ve kök 

kelimenin ne olduğunu öğreniyoruz.  Öğrenciler önceden okudukları metinleri karşılaştırmayı, karakterlerdeki 

benzerlikleri ve farklılıkları belirliyorlar. 

 

Matematik dersinde İkinci Sınıf öğrencileri  toplama ve çıkarma problemlerinde verilmeyen rakamları 

buluyorlar.  Öğrenciler bildikleri yerlerin basit haritalarını yorumluyorlar.  Bir yere gidiş ve dönüş için yol tarifi 

alıyor ve veriyoruz. 

  

Araştırma Dersinde İkinci Sınıf öğrencileri, “Seçimlerimiz sağlığımızı nasıl etkiler?” konusundaki bilgilerini 

geliştirmeye devam ediyor.  Öğrenciler besin, egzersiz ve uykunun sağlığımızı nasıl etkilediğini araştırmaya 

devam ettiler. 
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OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 

 

Okuryazarlıkta öğrenciler, araştırma konumuza bağlantılı bir dizi resim ve metin kullanarak sonuç çıkarmaya 
çalışıyorlar.  Öğrenciler bu yöntemle, anlam çıkarmak için metindeki ipuçlarını ve önceden öğrendikleri bilgileri 
birleştirmeye odaklandılar.  Öğrencilerin bir soruyu yanıtlamak için, cümle başlarında kullanılan başlatıcıları 
kullanmaları için teşvik edildi.  Yazma dersinde, ilgili sıralamayı tanımlamak için fiiller ve zarfları cümlelerde 
kullanarak prosedürel (yöntem/tarif) yazılarımızı tamamladık.  Artık katılar, sıvılar ve gazlarla bağlantılı bir dizi 
deneyi tamamlayarak bu bilgiyi bilimsel rapor olarak yazmaya  başladık. 

 

 

 

 

Matematik dersinde, 4. Sınıf öğrencileri ondalık sayılar hakkındaki bilgilerini geliştiriyorlar. Bu yeni bir kavram 
olduğu için, sözlü problemleri çözmek için adlandırma, kaydetme, ondalık sayıları oluşturma ve sıralamaları 
öğrenmek için zaman harcadık.  Bu yöntemlerden bazıları, yer değerlerini gösteren grafiği, sayı doğrusunu ve 
onluk taban blokları kullanmayı içeriyordu. 

3. Sınıfta, öğrenciler 3 basamaklı sayıların toplama ve çıkarma konusundaki yöntemleri öğreniyorlar.  
Problemler, öğrencilere yazılı olarak sunulmuştur.  Öğrenciler ayrıca hacme odaklanmaya başladılar.  3 Boyutlu 
şekillerin hacmini doğru bir şekilde hesaplamak  amacıyla bir formül oluşturmak için etkileşimli veb sitelerini 
keşfetmek için zaman harcadılar. 

 

 

Araştırma dersinde öğrenciler, maddenin hallerine bakarak 4. Dönem araştırma konumuzu başlattılar – Katılar, 
sıvılar ve gazlar.  Öğrencilerimiz okuma dersinde maddenin hallerini öğrendiler ve bu hafta ilk bilim deneyimizi 
gerçekleştirdiler.  Önümüzdeki birkaç hafta boyunca öğrenciler bilgimizi geliştirmek ve düşüncemizi test etmek 
için deney yapmaya devam edecekler. 



 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 
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ARAŞTIRMA 

 

Okuma dersinde 5 ve 6. Sınıf öğrencileri, özellikle yazarların, bir metindeki bilgileri nasıl kategorize ettiğini ve 

bilgilerini sunmak için uygun başlıkları ve alt başlıkları nasıl kullandıklarını anlayabilmek için 'metni analiz et-

meye' odaklandılar. 

Yazma dersinde, 5/6 Sınıf öğrencileri yeni bir 'sistem açıklaması' metin yazma türüne başlıyorlar ve 

“Sürdürülebilirliğin 3 sütunu (insan, kâr ve gezegen) nasıl birlikte çalışır?” konulu bir yazı hazırlamak için, taslak 

hazırlayıp, düzeltip, sunum yapacaklar.  

 

Matematik dersinde, 5 ve 6. Sınıf öğrencileri bölme konusu ile ilgili çalışmalar yapıyor ve çok adımlı problemleri 

çözüyorlar.  Öğrencilerin çoğu, bölme konusunda birçok ilerlemeler kaydetti ve ayrıca problemleri çözmek için 

uygulayabilecekleri farklı yöntemleri ve planları kullanma becerilerini geliştirdiler. 

 

 

5 ve 6. Sınıfar, sürdürülebilirliğin Üçlü Alt Çizgisi hakkında bilgi edinmeye başlıyor.  Öğrenciler, işlerin nasıl 

yürüdüğü ve işlerini yürütürken İnsanlar, Kâr ve Gezegen hakkında nasıl düşünmeleri gerektiği hakkında birçok 

video, makale ve kitapla ilgileniyorlar.  Ayrıca üreticilerle, tüketicilerin rollerini ve mallar ile hizmetler arasında-

ki farkı anlamayı öğreniyoruz. 

 

 



  

 4. DÖNEM, 2. HAFTA 4. DÖNEM,  3. HAFTA 

ANA SINIF A: Jad Syed 

ANA SINIF B: Ayah Fatima 

ANA SINIF C: Beril Sara 

1 A: Hussain Omer 

1 B: Yussef Amir 

1 C: Aneesa Rashid 

2 A: Serhat  Moawiya 

2 B: Jafar  Janna 

2 C: Mohamad  Halil 

2 D: Lexi  Zayn 

3 A: Mawadah Musa 

3 B: Aleron Aaliyah 

4 A: Maria Merheb 

4 B: Arkan Gülsüm 

4 C: Harun Anaya 

5/6 A: Ashal Isa 

5/6 B: Merve Malak 

5/6 C: Noura Mausham 

5/6 D: Jad Mahmoud 

5/6 E: Amani Abdullah 
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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. 











  

  

  


