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 HEPİNİZE TEKRARDAN HOŞGELDİNİZ!  

Okulumuzdaki tüm öğrenciler tam zamanlı yüz yüze öğrenime tekrardan devam etti ve geri döndüklerinden çok 

memnunuz.  Bu süre boyunca evden öğrenim için büyük bir esneklik gösteren öğrencilerimize teşekkür ederiz. 

Öğrencilerimize öğretim konusunda inanılmaz yaratıcılık gösteren ve ailelerimizle etkili bir şekilde bağlantı kuran 

personelimize de teşekkür ederiz.  Anne-babalık görevi, çalışma ve 'uzaktan ve esnek' öğrenimi destekleme ko-

nusunda büyük cesaret gösteren ebeveynlerimize ve bakıcılarımıza teşekkür ederiz. 

OKULDA ÖĞRENİME DÖNÜŞ  

Okulda öğrenime dönüşte bizler için odak noktası refahtır.  Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için her 

şeyden önemlidir.  'Uzaktan ve esnek' öğrenime geçişten önceki dönemden itibaren öğrencilerimizin öğrenim 

gelişimini değerlendirmek için zaman ayıracağız ve eğitim programımızı, her bir öğrencimizin bireysel ihtiyacına 

göre uyarlayacağız.  Okula dönüşe başarılı bir geçiş oldu ve bu eğitim yılının geri kalanında da bu şekilde devam 

etmeyi dört gözle bekliyoruz. 

YÜZ MASKELERİ  

En son KOVID-19 yönergelerine uygun olarak, artık 3. Sınıflardan 6. Sınıflardaki tüm öğrencilerin kapalı ortamlar-

da ve sosyal mesafenin uygulanamadığı durumlarda yüz maskelerini takmaları gerekmektedir.  Maskelerini un-

utmuş olan öğrencilere bu hafta çok sayıda Yüz Maskesi dağıttık.  Ancak lütfen aklınızda bulundurun, okulda çok 

sınırlı sayıda yüz maskemiz vardır ve çocuğunuzun(larınızın) kendi maskelerini her gün okula getirmesini sağla-

mak için yardımınız için şimdiden teşekkür ederiz.  

 

 

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


Saygı     Gurur    Güven     Azim 

OKUL ŞAPKALARI 

Güneşten tam koruma sağlamak için güneş kremine güvenmeyiniz.  Güneşten koruyucu şapka takmak yüze, 

başa ve boyuna gelen ultraviyole radyasyonu azaltmak için basit ve etkili bir stratejidir.  Tüm öğrencilerimizin 

bu dönem şapkalarını okula getirmelerini hatırlamalarına ihtiyacımız vardır.  Bu, aralıklı dış alanda öğrenim 

yapılmasına yardımcı olacaktır. 

KOVID-19 BELİRTİLERİ OLAN ÖĞRENCİLER 

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı (DET), okullarda şüpheli veya doğrulanmış KOVİD-19 vakalarını yönetmek için Sağlık 

Bakanlığı (DH) ile birlikte kapsamlı prosedürlere sahiptir. 

 

KOVİD-19 semptomları olan öğrenciler için okul, öğrenciyi mümkün olan en kısa sürede okul binasından izole 

edecek, ardından öğrenciyi hemen almalarını istemek için ebeveyn veya bakıcı ile iletişime geçecektir.  

Belirtiler şunları içerir: 

• Ateş 

• Titreme veya terleme 

• Öksürük 

• Boğaz ağrısı 

• Nefes darlığı 

• Burun akması 

• Koku veya tat duyusunda kayıp veya değişiklik. 

Baş ağrısı, kas ağrısı, burun tıkanıklığı, mide bulantısı, kusma ve ishal de bir belirti olarak kabul edilebilir. 

Okullar, etkilenen öğrenciler ve personel (yakın temas) ile iletişime geçecek ve karantina gerekliliklerini teyit 

edecek olan Sağlık Bakanlığı'ndan iletişim kurulana kadar test yaptırmalarını ve evde kalmalarını tavsiye ede-

cek.  Lütfen iletişim bilgilerinizin ofiste güncel olduğundan emin olunuz. 

 

Belirlenen yakın temasların aileleri ve evde yaşayan diğer ev sakinleri karantinaya alınmak zorunda değildir. 
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Dallas ve Upfield Anaokullarımıza devam eden anaokulu çocukları, ilk ilkokul ziyaretlerini yaptılar.  Çocuklar 

sınıfa girmeyi ve okulda olmanın nasıl bir şey olduğuna dair ilk deneyimlerinden hoşlandılar.  Ana Sınıf öğret-

menleri, şarkılar söylediler, kitap okudular ve çocukları tanımak için zaman ayırarak, çok güzel zaman geçirdiler. 

Her Çarşamba günü Ana sınıfı çocuklarımızla sınıf ziyaretlerine devam edeceğiz. 

 

 

 

 

 

 

• 17 Kasım, Çarşamba—Swift Parrot (Hızlı Papağan) Serbest Kıyafet Günü (Yeşil, Kırmız, Mavi veya Sarı 

Kıyafet günü) 

• 14 Aralık, Salı—6. Sınıfların Mezuniyet töreni  

• 17 Aralık, Cuma —4. Dönemin son günü  

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. 

http://www.dallasps.vic.edu.au/?page_id=1232
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GERİYE GÜLÜMSEMEYLE DÖNDÜK! 

Çocukların tekrar okulda geri dönmesi harika oldu.  Çocuklar birbirlerini selamlıyorlar, evde kaldıkları dö-

nemdeki anılarını paylaşıyor ve 'birlikte olma'nın tadını çıkarıyorlar. 

 

Yeşil Grup, çevremizdeki dünyayı öğrenip ve tartışmak için meşkül oldular.  Avlu tadilatlarımız başladı ve 

çocuklar makineleri izleyerek ve bittiğinde bahçenin nasıl görüneceğini konuşarak eğlendiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaokula geri dönme konusundaki duygularımızı paylaşıyor ve yeni nefes teknikleri ve farkındalık seansları ile 

duygularımızı düzenlemeye çalışıyoruz.  Çocuklar beden güvenliği ve çocuk hakları hakkında bilgiler öğrenirken, 

kendilerini nasıl ve ne zaman koruyacaklarını paylaştılar.  Oyun oynayarak '000' dan yardım istedik ve bir sonra-

ki konumuz nerede yaşadığımızı öğrenmek olacaktır. 

 

Kırmızı Grup’taki çocuklar, hiç vakit kaybetmeden iç ve dış mekandaki tüm oyun ortamlarını sevinçle keşfettiler 

ve arkadaşlarıyla yeniden kaynaştılar.  İnşaat işçileri yeni oyun alanımızı inşa etmeye başlamadan önce 

çocuklar, Sidra'ya bahçede yenilebilir bitkilerimizi yeniden dikmesine yardım etmişti.  Çocuklar, arkadaşlarıyla 

yeniden kaynaşırken, çocuklara hazırlanan etkinliklerden kendi ilgi alanlarını seçme imkanı verilerek, bağımsız 

olmayı ve refah duygularını geliştirmeye imkan sağlamaktayız.  Çocukları seçimler yapmaya, zorlukları kabul 

etmeye ve üzerinde dikkatlice düşünülmüş riskleri almaya, dayanıklılıklarını ve özgüvenlerini geliştirmeye teşvik 

edeceğiz. 

 

 

 



Çarşamba günü Ana Sınıflara olan ilk ziyaretimizi yaptık.  Kırmızı Grup çocukları, Bayan Parsons'un sınıfına 

gittiler.  Bayan Parson okula başlamakla ilgili bir hikaye okudu ve ardından çocukları ilk hazırlık deneyimlerinin 

resmini çizmeye davet ettiler.  Çocukların hepsi öğretmeni saygıyla dinlediler ve sınıf ortamında ne kadar iyi 

dikkat verip, verilen faaliyetleri tamamlayabileceklerini gösterdiler.  Herkesi tebrik ediyoruz! 

 

 

 

 

 

 

 

2022 yılı için aramıza katılan yeni ailelerimizi, Öğretmen/Veli görüşmeleri için Kasım ayının ikinci haftasında 

tanışmayı dört gözle bekliyoruz ve yılın sonuna geldiğimize inanamıyoruz. 

 

Çocuklarınızla birlikte su şişesi, şapka, yedek giysi ve sağlıklı yiyecekler içeren beslenme çantasını göndermeyi 

unutmayınız. 

 

Geçiş raporları ile ilgili önemli hatırlatma:  

Kırmızı Group aileleri, lütfen size e-posta ile gönderilen bağlantıyı takip ederek geçiş raporunun 2. ve 3. 

Bölümünü çevrimiçi olarak doldurunuz.  Bağlantıyı açtığınızda takip etmeniz gereken talimatlar vardır.  

Yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen Bayan Alison ile konuşunuz. 

Yeşil Grup aileleri lütfen 2. ve 3. Bölümün kağıt kopyasınını iade ediniz, böylece Aslı, çocuğunuzun Geçiş Rapo-

runu, bilgisayara yükleyebilir. 

Teşekkürler! 
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OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 

 

Ana Sınıf öğrencilerimiz birçok eğlenceli faaliyetler yapmakla meşgul oldular.  Yazma dersinde  mevsimleri ve  
günlük hava durumu hakkında bilgiler yazıyoruz.  Öğrenciler ayrıca sınıfta ses kaydı da yaptılar.  Öğrencil-
erimizin birçoğunun her gün evlerinde gösterdikleri çabayı görmek harika olmuştur. 
 

 

Matematik dersinde çıkarma işlemleri hakkında bilgiler öğreniyoruz.  Cevaplarımızı bulmak için geri saymayı ve 
iki sayı arasındaki farkı bulmak için yazılı problemleri çözüyoruz. Cevaplarımızı farklı şekillerde göstermek için Y 
çizelgelerini kullanıyoruz.  Ana Sınıf öğrencileri ayrıca, belirli alanların uzunluğunu ölçmenin farklı yollarını 
öğreniyorlar.  Öğrencilerin göstermiş oldukları çabalardan çok etkilendik. 
 

 

 

Araştırma dersinde hava durumunu araştırıyoruz.  Farklı mevsimlere ve mevsimle iligili hava durumuna 
bakıyoruz. Öğrenciler yaz mevsimi için kumsal sahnesi ve dondurma resmi oluşturmuşlardır. Herkesi tebrik 
ediyoruz. 
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OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 
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“Sağlıklı Bir Toplum” konumuzla ilgili çok sayıda kitap okuyoruz.  Popüler hikaye kitaplarını “Ellerimi Yıkamak 
İstemiyorum” ve “Aç Tırtıl” kitabını okuduk ve kitapları okurken ana fikri belirledik. Yazı yazarken, öğrenciler 
ellerini yıkamakla ilgili kendi prosedürel (tarif/işlem) metinlerini yazmaktan keyif aldılar. 

 

Birinci Sınıf öğrencileri, nesneleri eşit olarak paylaştıktan sonra geriye kalanın olup olmadığına bakıyorlar.  
Ayrıca, atlamalı sayma ile oluşturulan sayı kalıplarını araştırdılar ve bildikleri yerlere gitmek için yön vermeyi 
ve takip etmeyi öğrendiler. 

 
 
 

 

 

 

Öğrenciler hijyenik seçimler yapmayı öğreniyorlar. Sağlıklı ve güvende olmamıza yardımcı olmak için günlük 
hayatımızda benimseyebileceğimiz bazı hijyenik eylemleri ve sağlıklı alışkanlıkları araştırdık. 



 

  
 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 
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ARAŞTIRMA 

 

İkinci Sınıf Öğrencileri okuma dersinde metinlerdeki karşılaştırmalar konusundaki bilgilerini genişletmeye de-
vam ettiler.  Karakterlerin özelliklerini, duygularını ve motiflerini belirleyerek iki farklı metindeki karakterleri 
karşılaştırmayı öğreniyoruz. Öğrenciler son ekleri keşfetmeye ve kök kelimeleri belirlemeye devam ettiler. 
 

İkinci Sınıf öğrencileri yazılarını yazarken  prosedürel (tarif/yöntem) metinlerin özellikleri ve yapısı hakkındaki 
bilgilerini geliştirdiler.  Öğrenciler, fiilleri kullanarak prosedürel bir metinde alt başlıkları belirlemeyi ve adımları 
genişletmeyi öğreniyorlar. 

 

 

Matematikte İkinci Sınıf öğrencileri, çarpma işlemini öğreniyor ve problemleri çözmek için farklı stratejileri 
araştırıyorlar.  Öğrenciler, sorunun ne olduğuna odaklanarak verileri yorumluyorlar. 
 

 
Araştırmada, İkinci Sınıf öğrencileri, ‘(Yiyecek) Seçimlerimiz sağlığımızı nasıl etkiler?’ konusundaki meraklarını 
belirlemeye ve keşfetmeye başlıyorlar. Öğrenciler yemek, uyku ve egzersiz hakkında beyin fırtınası yaptılar. 
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3. ve 4. Sınıf’ların ailelerine günaydın diyoruz.  Öğrenciler bu haftaki etkinliklerden keyif alıyorlar ve deneyim-

lerini sizlerle paylaşmayı çok istiyorlar! 

 

 

Bu hafta okuryazarlıkta öğrenciler yöntemsel metinleri keşfettiler ve oluşturdular.  Sıralamayı ve ayrıntıyı 

göstermek için kullanmaları gereken fiiller ve sıralamayla ilgili sözcüklerin önemini öğrendiler.  Öğrenciler, 

önemli unsurları dahil ederek, yazılı bir tarifi takip ederek, (ublek) akışkan hamurun nasıl yapılacağına dair bir 

deney yaptılar; öğrenciler başlık, amaç, içerik/ekipman listesi, yöntem ve sonucu yazdılar. 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik dersinde öğrenciler açıları araştırırlar.  Zorlu matematik problemlerini çözdüler.  3. Sınıf öğrencileri 

ayrıca problemleri çözmek için temel sayı özelliklerini ve basamak değerini kullanarak toplamayı keşfettiler.  4. 

Sınıf öğrencileri, sayı dizilerinin kuralını anlamak için bir fonksiyon makinesi kullanarak sayı dizilerini öğren-

meye başladılar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dönemin araştırma konusu,  geri dönüşü olan ve olmayan değişiklikleri içeren madde dünyasının bilimsel 

bir araştırmasıdır.  Öğrenciler, 'Malzeme seçimlerimiz hayatımızı yaşama şeklimizi nasıl etkileyebilir' sorusu 

hakkında düşünecekler. 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 



 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 
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ARAŞTIRMA 

Mevcut kısıtlamamarda olan rahatlamalar ile 4. Dönemin yarısına geldik.  Tebrikler! Bu süreçte çocuklarına ve 
okula destek veren tüm ailelere teşekkür ederiz.  Öğrencilerimizin çevrimiçi öğrenim boyunca kaydettiği ilerle-
meden ve şimdiye kadar tüm velilerden ve gelen destekten gurur duyuyoruz. 

 

Okuryazarlık dersinde, sistematik bir açıklamanın yapısını ve uygun paragraf yapısı ve dil özelliklerini kulla-
narak kendi yazım tekniğimizi nasıl oluşturacağımızı araştırıyoruz.  Bir yazarın okurken amacını belirlemenin 
yanı sıra, analiz etme ve değerlendirme becerilerimizi geliştirme fırsatı bulduk.  Yazım ve dil bilgisi 
derslerimizde, kelime dağarcığımızı geliştirmeye ve noktalama becerilerimizi pekiştirmeye devam ettik.  
Öğrenciler, okuryazarlık becerilerini geliştirmeye devam edebilmeleri için her gece bir kitap almaya ve okuma-
ya teşvik edilir. 

 

Matematik dersinde, öğrenciler matematik ile ilgili kavramlar, kalıplar, cebir ve 3 Boyutlu şekilleri için açık uçlu 
sorulara odaklandılar.  Yazılı problemlerimizi çözmek için eşdeğer sayılarla ilgili bilgimizi geliştirerek 'Polya 
problem çözme tekniklerini' uyguluyoruz.  Öğrencilere, problem çözme becerilerini geliştiren ve aynı zamanda 
akranları arasında tartışmayı tetikleyen matematik problemleri verildi.  Tüm öğrencileri, okulda olduğumuz 
gibi, her gece çarpım tablosuna çalışmalarını teşvik ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde öğrenciler yeni araştırma konusu üzerinde çalışmakla meşguldü: “Üreticiler olarak insan-
ları, kârı ve gezegeni nasıl koruyabiliriz?”.  Konuyla ilgili açık uçlu sorular oluşturmak ve sürdürülebilir bir iş 
yaratmak için neler gerektiğini belirlemekle meşguller.  Öğrencilerimizin önemli dünya sorunlarına, çözümler 
geliştirmeleri  için sabırsızlanıyoruz. 

 
Uzaktan eğitim boyunca bizlere destek olan tüm velilere ve bakıcılara teşekkür etmek istiyorum ve Dallas 
Brooks Toplumu İlkokulu’ndaki öğrenim sürecinin bir parçası olduğunuz için tekrardan teşekkür ederiz.  



  

 4. DÖNEM, 4. HAFTA 4. DÖNEM,  5. HAFTA 

ANA SINIF A: Prajwal  Ellaa 

ANA SINIF B: Nidal  Ayah N 

ANA SINIF C: Beril  Sumaya 

1 A: Mouna Rana 

1 B: Ayoub Ayah  

1 C: Adrian  Roya 

2 A: Wafaa  Mariam  

2 B: Medina  Mustafa 

2 C: Abdullah  Aseel 

2 D: Kaylan  Fatimah 

3 A: Olivia Ali  

3 B: Hannah Sasha  

4 A: Nour Tamim  

4 B: Sahar Navraj 

4 C: Anaya Iman  

5/6 A: Yehya  Mohamed 

5/6 B: Adam  Syreen  

5/6 C: Maryam  Mausham  

5/6 D: Badria  Mahmoud  

5/6 E: Amani  Mahmoud  
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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 
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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. 



  

  

  


