
 

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 5 / 2021 

 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

Bu yıl Dallas Brooks Toplumu İlkokulu öğrencileri için benzersiz bir yıl daha geçti.  Altıncı sınıf öğrencilerimiz için 

bu yıl, ilkokul yolculuklarının sonunu ve eğitimlerinin son yedi yılında sahip oldukları harika anıları işaret ediyor. 

14 Aralık Salı günü, bu dönüm noktasını, öğrencilerimizin Mezuniyet Töreni ile kutlayacağız.  Eğitimlerinin bir 

sonraki aşamasına başlarken her öğrenciye en iyi dileklerimizi sunarız. 

 

Bazı öğretmenlerimize de veda ediyoruz.  Okulumuzdan ayrılcak olan personelimizin hepsi de okulumuza önemli 

katkılarda bulunmuştur ve Dallas Brooks Toplumu İlkokulu’ndan kazandıkları bilgi ve becerileri ileride gidecekleri 

okullarına taşıyacaklarını  biliyoruz. 

 

Ayrıca, özellikle böylesine zorlu bir yıl boyunca inanılmaz derecede sıkı çalışan diğer tüm personele de teşekkür 

ederiz.  Yılın bu döneminde personelimiz karneleri tamamladı, yeni sınıfları oluşturdu ve 2022 için hazırlandı. 

Her birinin hak edilmiş bir tatilin keyfini çıkaracağını ve yeni öğretim yılına heyecan verici bir başlangıç için geri 

döneceklerini biliyoruz. 

 

Okul toplulumuza, 2022 için Anaokul’dan  Altıncı Sınıf’lara kadar kayıtların hâlâ  açık olduğunu hatırlatırız.  Kayıt 

formlarını ofisimizden veya veb sitemizden temin edilebilinir.  Lütfen, henüz çocuklarını 2022 eğitim-öğretim yılı 

için kaydettirmemiş olan bölgemizdeki toplum üyelerini haberdar ediniz. 

 

Geçtiğimiz hafta Okul Konseyi yılın son toplantısını yaptı.  Dallas Brooks Toplumu İlkokulu’na sağlamaya devam 

eden destekleri için Okul Konseyi'nin tüm üyelerine teşekkür ederiz. Okul Konseyi, Okul Yönetiminde özellikle 

finans, tesisler, eğitim ve öğretim programları, üniformalar ve kaynak yaratmaya odaklanarak önemli bir rol 

oynar.  2022 yılının başında okul konseyi için yeni üyeler seçeceğiz. 

 

Dallas Brooks Community İlkokulu'ndan ayrılacak olan  ailelerimiz de dahil, tüm ailelerimize, güvenli ve mutlu bir 

yılbaşı ve tatil diliyoruz.   

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


 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

ÖNEMLİ GÜNLER 

 14 Aralık, 2021, Salı —6. Sınıfların Mezuniyet töreni ö.s. 5:00—7:30 

 17 Aralık, 2021, Cuma —4. Dönemin son günü—Okul ö.s. 1:00’de erken kapanacak 

 31 Ocak 2022, Pazartesi— Öğrencilerin yeni öğrenim yılındaki okuldaki ilk 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. 

 

 

 

Shreya üç farklı eyalet satranç finallerinde yarışmalari için elemeleri kazandı.  Kendisini tebrik 

ederiz. 

Shreya aşağıdaki finallerde yarışacak; 

 İlkokullar Karışık Satranç Yarı Finali 

 İlkokullar Kızlar Eyalet Finali 

 Küçükler (Junior) Eyalet finali (Ana Sınıflardan 3. Sınıflara eyalet finaline hazırlık) 

Shreya’yı tebrik ediyoruz. 

Jayne Kernaghan, Tien Vo 

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

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 

 

Ana Sınıf öğrencilerimiz birçok eğlenceli aktivite yapmakla meşguller.  Sel gibi farklı doğal afetler hakkında 

bilgiler yazıyoruz.  Öğrenciler ayrıca sınıfta sesleri duyma ve kaydetme çalışmaları da yaptılar.  Pek çok 

öğrencimizin sınıfta her gün ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını görmek harika olmuştur 

 

 

Matematik dersinde bölmeyi öğreniyoruz.  Birer birer paylaştırmayı ve eşit nesne grupları oluşturmayı öğren-

meye devam ediyoruz.  Resmi olmayan ölçü birimlerini kullanarak nesneleri karşılaştırmak için ölçüm öğren-

imi üzerinde de çalışıyoruz.  Öğrencilerin ortaya koyduğu tüm gayretli çalışmalardan çok etkilendik. 

 
 

Araştırmada, mevsimlere bakarak hava durumunu ve her mevsimde meydana gelen farklı hava durumunu 

araştırıyoruz.  Ayrıca doğal afetleri, özellikle sel baskınlarını inceliyor, su döngüsünü ve sel meydana gelmesi 

için gerekli koşulları öğreniyoruz.  Selleri araştıran öğrenciler, sınıflarda sel türlerini ve bunlarla ilişkili tehlike-

leri keşfettiler.  Herkesi tebrik ediyoruz. 
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OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 

 

Okuma dersinde, kelimeleri oluştuduk onları okumakla meşguldük.  Aşağıdaki resme sınıf olarak yaptığımız 

beyin fırtınamıza bir göz atınız. Son ekleri de öğreniyoruz.  Ekler, bir kelimenin anlamını değiştiren ve bir temel 

kelimenin sonunda bulunan kelimelerin bir parçasıdır.  Öğrenciler bu ekleri temel sözcüklere (s, es, ed, ing) 

eklemektedir.  Sessiz bir 'e' ile biten bir kelimeye 'ing' son ekini eklerken 'e'yi kelimeden çıkarmamız gerektiğini 

öğrendiler (örneğin, İngilizcede bake ek alınca baking olur). 

 

 

 

 

 

 

Birinci Sınıflar buldukları verileri sıradılar ve daha sonra bu verileri resim ve çubuk grafiklerine yerleştirdiler. 

Öğrenciler verileri yorumladılar ve en çok/en az olan ve iki grup arasındaki fark nedir gibi soruları yanıtladılar. 

 

 

Öğrenciler, kendi meyve ve sebzelerinizi yetiştirmek gibi sağlıklı alışkanlıkları öğreniyorlar.  Birinci Sınıf öğren-

cilerinin aileleriyle birlikte evlerinde diktikleri farklı bitkileri, domates, fesleğen, limon ve maydanozu sınıfta 

paylaştılar. Bitkileri sağlıklı tutmak için suyun ve güneş ışığının önemini konuştuk.  Birinci sınıflar ayçiçeği to-

humlarını dikerken çok eğlendiler.  Bu tohumlar şimdi filizlendiler ve öğrenciler onları evlerine götürmek için 

sabırsızlanıyor. 
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OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 

İkinci sınıf öğrencileri okudukları metinlere dönmeye ve cevap vermeye devam ettiler.  Soruları belirliyoruz ve 
cevapları bulmak için metne dönüyoruz.  Öğrenciler tam cümleler kullanarak cevaplarını kaydetmeye başlıyor-
lar.  Metinlerde bağlaçların kullanımını araştırdık. 

 

 

 

 

 

 

 
 
İkinci Sınıf öğrencileri  ikna edici metinleri öğreniyorlar.  Bu metin türündeki yapı ve özellikleri öğreniyoruz.  
Öğrenciler cümle başlatıcılarını öğrenmeye devam ediyorlar. 
 

 

Matematikte İkinci Yıl öğrencileri yazılı problemleri çözmeyi öğreniyorlar.  Bir soruyu çözmek için çeşitli 
stratejiler ve çalışmamızı göstermek için bir düşünce tahtası kullanıyoruz.  Öğrenciler, kütle ve hacmi 
keşfederek ölçüm bilgilerini geliştirmeye devam ediyorlar. 
 

 

 

 

 

 

 

Araştırma dersinde, İkinci Sınıf öğrencileri, "Seçimlerimiz sağlığımızı nasıl etkiler?" sorusunu araştırıyorlar.  
Öğrenciler bu ders boyunca öğrendikleri bilgilerle ilgili sunumlarını oluşturmaya başlıyorlar. 
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OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 

 

Okuryazarlık dersinde öğrenciler dil özelliklerini ve şiiri keşfettiler.  Yazarların aktarmak istediği bilgiyi iletmek 
için metinlerinde sıfatları, fiilleri, cümle uzunluğunu ve diyalogları nasıl kullandıklarını araştırırlar.  Öğrenciler 
çeşitli şiirlerin özelliklerini ve yapılarını belirlediler.  Haiku, Diamante, Acrostic ve Cinquain (de dahil olmak 
üzere bir dizi şiir yazdılar ve yayınladılar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik dersinde, öğrenciler kesirlerler hakkında çalışmalar yaptı.  Yarımları (1/2) , çeyrekleri (1/4) ve seki-
zde birleri (1/8)  bir sayı doğrusuna yerleştirdiler.  Öğrenciler ayrıca bir soru sorarak ve seçtikleri bir konu 
hakkında veri toplayarak verileri temsil ettiler. 

 

 

 

 
 
 

        

 

 

Bu dönemin araştırma konusu, geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen değişiklikleri içeren ve ih-
tiyaçlarımızı ve önceliklerimizi belirleyen madde dünyasınaki bilimsel bir araştırmadır.  Öğrenciler Minecraft 
(Mindcraft Eğitim Sürümü) dünyasını keşfettiler, sorunu araştırdılar ve WWF'nin (Dünya Doğayı Koruma Vakfı)
Gıda Atığı Savaşçısı Araç Kiti gibi kaynakları kullanarak atabileceğiniz engelleyici önlemleri araştırdılar.  Öğren-
ciler ayrıca çalışmalarını kaydetmek ve uygulamak istedikleri değişikliklerin önemi ve aciliyeti de dahil olmak 
üzere, Minecraft Dünyasındaki değişiklikleri belirlemek için, yazı tahtası ve kamera gibi araçları kullandılar. 

 

         



 

OKURYAZARLIK 

MATEMATİK 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

ARAŞTIRMA 

 

Öğrenciler, potansiyel yatırımcıları işletmelerine yatırım yapmaya ikna edebilmek için ikna edici yazılarını 

yayınlıyorlar.  Sebepler ve örnekler oluşturmakta ve kuruluşlarını organize etmektedirler.  Okuma dersinde 

öğrenciler kitap adı ve konu başlıklarını bir metne  uygulamayı  öğreniyorlar. 

 

 

Matematik dersinde öğrenciler problem çözme becerilerini yazılı problemleri çözmek için kullanıyorlar.  Öğren-

ciler bu becerileri hayatımızda meydana gelen olaylarla ilişkilendirmekten keyif alıyorlar.  Öğrenciler, sınıfta bir 

karton kutusunun bir kopyasını oluşturarak dönüşümleri ve konumu araştırıyorlar.  Öğrenciler ölçekli bir kutu 

yapıyorlar ve önümüzdeki hafta araştırmalarına devam edecekler. 

 

 

Araştırma dersinde öğrenciler iş planlarını sürdürüyor ve fikirlerini eyleme geçiriyor.  Sınıfta limonata, ayakkabı 

rafları ve dondurma dükkanı portotipi (örneği) yapmak için malzemeler topluyorlar.  Öğrenciler ayrıca marka 

bilinirliği oluşturmak için reklam, logo ve kısa şiir oluşturmaya başladılar. 



  

 4. DÖNEM, 8. HAFTA 4. DÖNEM,  9. HAFTA 

ANA SINIF A: Hanna Maryum 

ANA SINIF B: Salah Arianna 

ANA SINIF C: Mahmoud Gabbie 

1 A: Jenan Jezaiah 

1 B: Samera Selima 

1 C: Ibrahim Hassan 

2 A: Douha  Yussef 

2 B: Hafsa  Muhammad  

2 C: Ayah  Fayza 

2 D: Lexi Tobias 

3 A: Musa Leela 

3 B: Trina Ysrib 

4 A: Mohammed Amira 

4 B: Mohamed Kasem 

4 C: Haidar Lara 

5/6 A: Jeanette  Rafia 

5/6 B: Rehan Fatima 

5/6 C: Maysa  Allaiza  

5/6 D: Fatima Hamza  

5/6 E: Ahmed Miriam 
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Daha fazla bilgi için Toplum Binası Kordinatorü Fatima Ghazzaoui ile iletişime geçiniz 

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

2022 yılı 1.  Dönemin başında tüm programların binamızda başlaması için plan yapmaya başladık.   Bu yıl toplumumuzdaki birçok aile 

için zorlu bir yıl oldu - herkesi 2022 yılının 1. Döneminde aramızda görmeyi dört gözle bekliyoruz. 

 

Toplum Binasında yeni Mobilyalar:  

İç mekanımızda güvenli sosyal mesafeye izin veren yeni mobilyalarını ve İngilizce dersleri gibi programların dış mekanda olma fır-

satını sağlamak için yeni dış mekan mobilyalarını satın aldığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. 

 

 

 

 

 

Oyun Grupları: 

Tüm oyun grubu aileleri, son kapanma dönemi sırasında gösterdikleri sabır için teşekkür olarak aktivite paketlerini aldı. Çocuğunuz 

bir aktivite paketi almadıysa lütfen Toplum Binası koordinatörü ile iletişime geçiniz. 

2022 Dallas oyun grubu kayıtları, önümüzdeki dönemin ilk haftasında başlayacak.  Lütfen 0419475047 numaralı telefonu arayınız 

veya kısa bir mesaj gönderin. 

 

 

 

 

 

 

Yiyecek Paketleri: 

İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları yaptık. Okul tatilinden önce yiyecek sepetine ihtiyacınız varsa lütfen Fatima’yı arayın veya 

mesaj atınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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— Tahmini Bitiş tarihi Ekim Ortası 2021 

Anaokul programı bu dönmede devam edecektir. 






