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 2222نرحب بجميع العائالت في عام 

 ترحيب خاص لجميع العائالت والطالب الجدد

 

يدة والروتينية. لجدمرحبا بكم في بداية العام الدراسي الجديد. لقد كانت بداية العام الدراسي رائعة. وقد استقر جميع الطالب بشكل جيد في أماكن التعلم ا

 نرحب بالموظفين الجدد والعائدين التاليين إلى مدرستنا:

  

 أنيا الثام: أخصائية تعلم الحساب

 مدرسة السنة السادسة –إميلي وو 

 معلمة السنة الثالثة –ريبيكا رامونديتا 

 معلمة لغة -دينا الكيالي 

 مدرس لغة  -عماد ميخائيل 

 أخصائية اجتماعية –مادلين رين 

 مدرس –مورفيت بيلير 

 مدرس –ميرفيت علي 

 المعلم –كيرستي سكينر 

 

 التقط وإنزال

واستخدام جميع البوابات في  COVIDنشكر اآلباء على متابعة اتصاالتنا البيك آب واإلنزال يغذي على البوصلة. لقد نجحنا مرة أخرى في البقاء آمنة 

ر سنا. وقد تم كبجميع أنحاء المدرسة. يقوم موظفو دعم التعليم لدينا بجمع جميع األشقاء األصغر سنا من فصولهم الدراسية وأخذهم إلى بوابات أشقائهم األ

 وضع هذه العملية منذ العام الماضي ودعمت األسر في البقاء عند بوابة واحدة )بوابة األشقاء األكبر سنا( لجمع جميع الطالب. 

 

 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 1 2321 
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 سقيفة الدراجة 

كتذكير لدينا سقيفة الدراجة التي يمكن استخدامها من قبل جميع الطالب ركوب دراجاتهم إلى المدرسة. لضمان سالمة جميع الطططالب  

 يرجى التأكد من أنها تأتي مع الخوذات وسلسلة لدراجاتهم.

 

 

 2222تذكير الخصوصية السنوي لعام 

تقوم مدرستنا بجمع واستخدامات والكشف عن وتخزين المعلومات الشخصية للطالب واألمهات للوظائف المدرسية القياسية أو حطيطثطمطا 

 .في سياسة خصوصية المدارسيسمح القانون بذلك، كما هو مذكور 

 

//:httpsيططرجططى أخططذ بططعططذ الططوقططت لططتططذكططيططر نططفططسططك بطط شططعططار جططمططع مططدرسططتططنططا، الططمططوجططود عططلططى مططوقططعططنططا اإللططكططتططرونططي 

www.dallasps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2221/21/Privacy-Collection-Statement.pdf 

 

 

معلومات لآلباء. هذه المعلومات مطتطاحطة أيضطا بطتطسطع   —  لمدارسلمزيد من المعلومات حول الخصوصية، راجع: سياسة خصوصية ا

 لغات مجتمعية:

 

 

 األمهرية 

 العربية

 الضاري

 الجوجاراتية

 الماندرين

 صومالي

 سوداني

 التركية

 األوردية

 الفيتنامية
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 وزارة التربية والتعليم 

 COVIDمعلومات التطعيم  

لقد كان من الرائع حقا أن نرى مثل هذه اإلثارة حول العودة إلى المدرسة ونريد أن نبقي األمر على هذا النحو. جزء حاسم من ذلك  

 هو الحصول على تطعيم أكبر عدد ممكن من الطالب. 

الحيوية مثل اختبار المستضد السريع المنتظم ، سيساعد دعم أكبر عدد ممكن  COVIDSafeإلى جانب التهوية وغيرها من خطوات 

 من الطالب ليتم تطعيمهم في جعل مدرستنا آمنة قدر اإلمكان. 

لألطفال مفتوحة ونحن نشجع اآلباء ومقدمي  Pfizerعاما لتلقي لقاح  11و  5الحجوزات لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 الرعاية على تطعيم طفلك ، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل. 

، ويساعد على الحد COVID-19سيساعد اللقاح على حماية طفلك من اإلصابة بالمرذ من فايزر آمن وموصى به لألطفال. لقاح 

 ، ويساعد على ضمان حصول األطفال على المزيد من الوقت في المدرسة واللعب مع أصدقائهم.COVID-19من انتشار 

أسابيع. يمكن لألطفال الذين يعانون من  8سنة في موعدين، بفارق  11-5يتم تقديم التطعيمات لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 أسابيع من الجرعة األولى. 3نقاط ضعف طبية محددة الوصول إلى الجرعة الثانية بعد 

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يمكنك قراءة بيان صدر مؤخرا عن المجموعة 

-https://www.health.gov.au/news/atagi-update :(ATAGI)االستشارية التقنية األسترالية المعنية بالتحصين 

2222  -january-19-meeting-19-covid-weekly-following 

 لحجز موعد

 vaccine.healthdirect.gov.au/booking-https://covid: يمكنك الحجز في طبيبك العام المحلي أو الصيدلية

 575 398يمكنك أيضا الحجز في مركز تطعيم مناسب لألسرة عن طريق االتصال بالخط الساخن لفيروس كورونا على الرقم 

1822. 

يمكنك أيضا إجراء حجوزات مراكز التطعيم ألطفالك عبر اإلنترنت، على الرغم من أنك ستحتاج إلى استخدام عنوان بريد إلكتروني 

 /https://portal.cvms.vic.gov.auلم يتم استخدامه في النظام من قبل: 

 

 مساعدة األطفال على الحصول على التطعيم

تدرك مراكز التطعيم أن األطفال قد يشعرون بالقلق إزاء التطعيم أو لديهم احتياجات دعم أخرى. تتوفر مجموعة من الخيارات 

 لمساعدة األطفال على الحصول على التطعيم. يرجى مناقشة احتياجات طفلك مع مركز التطعيم عند حجز موعد. 

 كما تتوفر التعيينات في منظمات الصحة المجتمعية الخاضعة لسيطرة السكان األصليين. 

//:httpsتعرف على المزيد عن التطعيم لألطفال: 

www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-

children-and-teenagers 
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 التسجيالت الجديدة

ي عام  -التأسيس إىل السنة السادسة 
 
 .  2222ال يزال قيد القبول ف

ي المكتب للحصول عىل تفاصيل التسجيل. بدال من ذلك انقر هنا للوصول إىل نموذج التسجيل
 يرجى االطالع عىل موظف 

 :تغيير التفاصيل

ت أرقلام اللذلواتلال يلملكلن للللملدرسلة االتصلال  ي حالة تغيير أي تفاصيلل خليلصليلة. ملن اللملذل  أنلت إذا تلغلير
 
يرجى إبالغ مكتب المدرسة ف

ي حاالت الطوارئ يرجى إعالمنا. إذا كنت تريد من خيص ملا أ  يلقلل طلفلللك، 
 
ت جذات االتصال ف باآلباء واألوصياء. وبالمثل، إذا تغير

 يرجى التأكد من أنك أبلغت المدرسة خيصيا حتى يمكن إضافة هذا الشيص إىل قائمة الطوارئ الصطحاب طفلك. 

 –CSEF  : التطبيقات المفتوحة اآل  تنطبق اآل 

CSEF  ي المكتب. إذا كا  لديك بطاقة رعاية صحية أو بطاقة امتياز حالليلة، يلرجى
 
)صندوق المييمات والرياضة والرحالت( المتاحة ف

ي أقرب وقت ممكن، وإحضلار سسليلة ملن بلطلاقلتلك. 
 
دوالر دفل  نلحلو أي مليليلملات أو  521هلو ملغللل   CSEFاالطالع عىل نموذجك ف

 الرياضة أو الرحالت طفلك قد يكو . التطبيقات مفتوحة اآل . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخبار مكتب أدارة المدرسة 

خياروتلاه ذه ركذت  

 5.32 - 3.32فبراير تلبية مقابالت المعلمين األربعاء  15األربعاء  _ 15thالثالثاء 

 

 مارس عيد العمال عطلة رسمية 11االثنين 

 

 مارس المدرسة يوم الصورة  29الثالثاء 

 

 ))الفصل المبكر 1أبريل آخر يوم من الفصل الدراسي  8الجمعة 

 

 







 معرفة القراءة والكتابة

ين ن أوفي القراءة، يتعلم األطفال مهارات التعامل مع الكتب مثل: تحديد الغطاء األمامي والخلفي، وتحديد الفرق بين الصور والكلمات وتعلم م

 .TTو SS ،Aaتبدأ القراءة. وقد تم تعلم الطالب لتحديد اسم وصوت الحالة العليا والسفلى 

 

 الحساب 

ي الحساب، يقوم الطالب بصن  وتسجيل وتحديد األرقام حتى 
 
. كل يوم كنا 22. وقد استيدموا مواد خرسانية لتحديد أعداد تصل إىل 22ف

ي المدرسة. سيقوم الطالب بحساب كل الطريق إىل 
 
ي كنا فيذا ف

 لالحتفال بيوم خاص.  522سسجل عدد األيام التى

 

 

 

ي استكشاف موضوعنا الجديد أنا، نحن كذلك. وقد ركزوا عىل التعرف عىل هويتذ ، حيث نظروا عن كثب إىل 
 
طالب المؤسسة بدأوا ف

ات الذامة.  ة ولو  الشعر والمير  اتذ  الياصة مثل لو  العير  ولو  البشر  مير 
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 أخبار المرحلة التمهيدية 

 تحقيق



 
 

.في محو األمية الصف منها تم استكشاف األساطير والخرافات. لقد كانوا يتعلمون عن اإلعدادات والشخصيات واألخالقية للقطصطة. فطي كطتطابطة 
الطالب تم االبتكار على النصوص من خالل استخدامه كمصدر إلهام لخلق الجمل الخاصة بهم المتعلقة بالنص. يتعلم الطططالب كطيطفطيطة تشطكطيطل 

 رسائلهم بشكل صحيح من خالل البدء في المكان الصحيح للصفحة واتباع االتجاه الصحيح للرسائل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. نحن نتعلم قراءة األرقام واستخدام المواد الخرسانية لتمثيلها. تطم تطعطريطف 22إلى  2في الحساب يتعلم الطالب كيفية تحديد وتمثيل األرقام من 
لطططرح هم الطالب كيفية إنشاء أسئلتهم الخاصة لجمع البيانات واستكشاف كيفية عمل الرسوم البيانية. لقد استمتعوا بالتنشئة االجتماعية مع أقران

 األسئلة وجمع البيانات.
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 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق
 

في التحقيق تم تعريف الطالب على موضوع "أنا. نحن. " تسمح الوحدة للطالب باستكشاف ما يجعل كل واحد منا مميزا. سؤالنا الكبير 

 للوحدة هو ما يجعلنا فريدين وما الذي يجعلنا مميزين

 



 

 

 

. 

 في التحقيق، كان الطالب يفكرون في أسلوبهم في التعلم. وقد جمعوا معلومات عن الطرق التي يفضلون تعلمها وناقشوا الطرق المختلفة التي

 يفضل الجميع في الصف تعلمها. 

 

 كل سنقوم بتوزيع كتب الواجبات المنزلية وكتب القراءة المنزلية يوم االثنين. يرجى أيضا تذكر إحضار القبعات وزجاجات المياه إلى المدرسة

  .Sun Smartيوم والبقاء في 

 

COVIDبسبب قواعد  وإنزال طفلك عند البوابة. 2، نطلب أيضا من اآلباء عدم دخول مبنى السنة الخضراء   

 

 

 

 

.    
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 تحقيق

 حساب

لجعل اثنين وثالثة أرقام.   MABفي الحساب، بدأ الطالب في بناء فهمهم لصنع والتعرف على أعداد كبيرة. لقد بدأنا في استكشاف باستخدام 

 سيتعلم الطالب تحديد أشهر السنة. 

 

 مرحبا بكم مرة أخرى إلى الطالب واألسر. نأمل أن يكون لديك استراحة رهيبة ومريحة وعلى استعداد لسنة دراسية أخرى. 

السيدة كيرناغان ) ,Jeronimus (2A)وكان الطالب بداية رائعة لهذا العام ويستقرون في فصولهم الدراسية الجديدة مع معلميهم السيدة 

2B) ( 2والسيدة مار C) .  2كما نرحب بالسيدة الثام في مكان التعلم الخاص بنا. وسوف تشارك في التدريس في B  يومي الخميس

 والجمعة. لقد بدأنا عامنا الدراسي من خالل وضع إجراءات الفصول الدراسية والقواعد المدرسية.  
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

  

 

في الحساب، بدأ الطالب مصطلح التحقيق قيمة المكان. وضعوا قوائم باألرقام للعثور على أنماط وحددوا قيمة كل رقم اعتمادا 
أرقام عدد من أكبر إلى أصغر باستخدام مواد مثل  5و  1و  3على مكانه ضمن رقم. لديهم ممارسة القراءة، مما يجعل وفرز 

  .ABالنرد و     

في محو األمية هذا األسبوع، استكشف الطالب الروايات وأنشأواها. تعلموا عن "الحقائق والتفاصيل" وركزوا على العودة إلى 

النص للعثور على إجابات. درس الطالب كيفية تنظيم الروايات وحددوا التوجه والتعقيد والدقة في قصص مختلفة. تم دعم الطالب 

 في إنشاء سرد شخصي عن عطالتهم من خالل إعادة سرد أحداث حدث خاص بالترتيب.  

 

التحقيق هذا المصطلح هو كل شيء عن صحتهم. بدأ الطالب يفكرون في السؤال الكبير: "ما الذي يبقينا على ما يرام؟" هذا األسبوع 

أمضى الطالب أيضا بعذ الوقت في مراجعة وتذكر القيم المدرسية وبيانات مهمة الصف والقواعد والروتين. لقد حقق الطالب بداية 

 ونحن نتطلع إلى عام رائع من التعلم.  2222رائعة لعام 

 

 رسائل التذكير: 

 يرجى التأكد من أن الطالب يجلبون قبعة وزجاجة شراب إلى المدرسة كل يوم. 

 يرجى التأكد من أن الطالب يجلبون قناعا إلى المدرسة كل يوم.

 

! انتقل طالب الصف الثالث بسالسة إلى الفصول الدراسية لبدء العام الدراسي الجديد.2222مرحبا بكم مرة أخرى إلى عام   
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

  

 

في الحساب، بدأ الطالب مصطلح التحقيق قيمة المكان. كتبوا األرقام باستخدام أدلة قيمة المكان وحددوا قيمة كل رقم اعتمادا 
 على مكانه داخل رقم. كما استكشف الطالب الطول، باستخدام وحدات غير رسمية ورسمية لقياس مختلف البنود.

 

في محو األمية هذا األسبوع، استكشف الطالب الروايات وأنشأواها. تعلموا عن اختيار "الكتب الصحيحة فقط" وركزوا على   

قراءة نصوص سردية مختلفة لفهم بنية النص السردي. درس الطالب كيفية تنظيم الروايات وحددوا التوجه والتعقيد والدقة في 

قصص مختلفة . أثناء جلسة "دفتر مالحظات الكاتب" يتم تزويد الطالب بموجه صور يساعدهم على تخطيط كتاباتهم وتوليد األفكار 

 واستكشافها. وفيما يلي بعذ العينات من عمل الطالب.

 

 

 

 

التحقيق هذا المصطلح هو حول كيفية الحفاظ على صحتنا وعافيتنا وسالمتنا. بدأ الطالب يفكرون في اتخاذ خيارات صحية للحفاظ 

على صحة وسالمة جيدة. هذا األسبوع أمضى الطالب أيضا بعذ الوقت في مراجعة وتذكر القيم المدرسية وبيانات مهمة الصف 

ونحن نتطلع  2222تعلموا وصف المشاعر والمشاعر المختلفة. لقد حقق الطالب بداية رائعة لعام  SELوالقواعد والروتين. في جلسة 

 إلى عام رائع من التعلم.

 

 رسائل التذكير: 

 يرجى التأكد من أن الطالب يجلبون قبعة وزجاجة شراب إلى المدرسة كل يوم.

 دقيقة كل ليلة وملء مذكرات القراءة الخاصة بك. 22تأكد من قراءة لمدة 

 الواجب المدرسي كل يوم جمعة.

 

 مرحباً بك مرة أخرى! انتقل طالب الصف الرابع بسالسة إلى الفصول الدراسية لبدء العام الدراسي الجديد.



 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

5اخبار المرحلة    

Respect     Pride    Trust     Perseverance  

 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب
 

في التحقيق، كان الطالب مشغولين بضبط سؤالهم الجديد حول التحقيق "كيف يؤثر التأثير البدني واالجتماعي والعاطفي والفكري على 

 الطريقة التي نعيش بها؟".  لقد تم تحديد األشياء الهامة التي تحافظ على صحتنا.  لقد أحرزنا تقدما كبيرا حتى اآلن!

 

 

.في الحساب، كان الطالب يستكشفون األسئلة المفتوحة في دروسنا باستخدام معرفتهم المسبقة حول قيمة المكان وطوله ومحيطه.  لقد 

تم تطوير معرفتنا وتطبيق المهارات لحل مشاكلنا صيغت.  وقد أعطيت الطالب تحديات الحساب التي تشارك وتفعيل مهاراتهم في 

 حل المشاكل، فضال عن إثارة النقاش بين أقرانهم.

!  لقد كان من دواعي سروري المطلق التعرف عليك جميعا ونحن نبدأ رحلتنا التعليمية لعام 5مرحبا بكم مرة أخرى إلى داالس السنة 

2222  .  

وفي مجال محو األمية، بدأنا في استكشاف هيكل السرد ونتعلم كيفية إنشاء أعمالنا الصاعدة وأفعالنا الهابطة لمشاكلنا وحلولنا.  لقد 

وضعنا أهدافا لمحو األمية الشخصية وحددنا ما هو "الكتاب الصحيح العادل". يتعلم الطالب كيفية استخدام ميزات اللغة في الكتابة 

   ."gh"وعصفوا األفكار بالكلمات بصوت 

 نحن نشجع جميع طالبنا على التقاط كتاب كل ليلة وقراءته حتى يتمكنوا من االستمرار في بناء مهاراتهم في القراءة والكتابة.
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

في التحقيق كنا نبحث في سؤالنا الصورة الكبيرة; كيف تؤثر التغيرات االجتماعية والجسدية والعاطفية والفكرية على حياتنا؟ لقد طورنا 

 أسئلة حول هذا الموضوع وناقشناها كفئة.

 

 

 

 

 

في الحساب ونحن نتعلم لتطبيق قيم مكان الرقم لحل المشاكل، فضال عن أن تكون قادرة على حساب الطول والمحيط باستخدام 

 وحدات القياس المناسبة. كما االحماء كنا التقريب ، وتقدير وتوسيع قيم مختلفة مكان العدد.

 

  1مرحبا بكم مرة أخرى إلى بداية الفصل الدراسي 

في كتابة هذا األسبوع كان طالب الصف السادس يعملون على تطوير رواية. لقد ركزنا على بنية النص السردي، وعلى وجه التحديد 

تطوير سلسلة األحداث واإلجراءات الصاعدة والهاونة. لقد تم أيضا النظر في موضوع المفردات الكلمات المتعلقة سؤالنا الصورة الكبيرة 

التحقيق. "كيف تؤثر التغيرات االجتماعية والجسدية والعاطفية والفكرية على حياتنا؟" في القراءة نتعلم الختيار كتاب الحق فقط على 

 أساس النوع وبدأنا في بناء القدرة على التحمل القراءة لدينا.



 تالميذ األسبوع  
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 TERM 1 WEEK 1   

FOUNDATION A: Najwa  

FOUNDATION B: Aaliyah   

FOUNDATION / 1C: Yagmur   

GRADE 1D: Ellaa  

GRADE 1E: Elanur  

GRADE 2A: Souraya and Mahmoud  

GRADE 2B: Rashida and Lara  

GRADE 2C: Prisma and Ibrahim  

GRADE 3A: Azaan and Serhat    

GRADE 3B: Aya and Khodar    

GRADE 3C: Yumna and Muhammad  

GRADE 4A: Mina  

GRADE 4B: Alexandria   

GRADE 5A: Saqid  

GRADE 5B: Noah  

GRADE 5C: Malak   

GRADE 6A: Ibrahim  

GRADE 6B: Shaymaa  

   

   



 مرحباً بك مرة أخرى! 

 دروس اللغة اإلنجليزية: 

. نأمل أن نستأنف الدروس وجها لوجه في الفصل 2222للفصل الدراسي األول  Zoomستستمر دروس اللغة اإلنجليزية عبر اإلنترنت عبر 
 الثاني. 

 إذا كنت ترغب في التسجيل في فصول اللغة اإلنجليزية المجانية.  2119175217يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية 

 مجموعة اللعب: 

 هو مكان ممتع للقاء أشخاص جدد بينما يستمتع طفلك باللعب والتفاعل مع األطفال اآلخرين. Playgroupمجموعة اللعب عادت مرة أخرى! 

رحبت حواء الجميلة بالعائالت في داالس بالي جروب من خالل إعطاء كل طفل صندوق نشاط ليأخذه إلى المنزل.لدينا فقط جلسات صباح 
 الثالثاء المتاحة في الوقت الراهن مع مساحات محدودة. 

 للحصول على تفاصيل حول كيفية تسجيل طفلك في مجموعة اللعب.  2119175217يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية 

 

  

  

 

 

 

 نادي اإلفطار بداية صحية:

 نادي اإلفطار هو على مرة أخرى مع لدينا جميلة صحية بداية ضابط فيدا.

كانت فيدا مشغولة ب عداد عصير البرتقال الطازج للطالب لالستمتاع به في نادي اإلفطار.يسعدنا أن نعلن عن وصول محمصة الخبز الناقلة 
الجديدة. كان من دواعي سرور متطوعينا الرائعين الحصول على محمصة الخبز الجديدة وجاهزة حتى يتمكن طالبنا من االستمتاع بنخب دافئ 

 في الصباح..... شكرا لكم سيداتي! 

 

 مكتبة الزى:

مكتبة الجامعات مفتوحة للحصول على قروذ مجانية 
للعبة. لدينا متعة واللعب التعليمية لطفلك لالستمتاع في 

 المنزل. 

 .إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات 2119175217يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية 

 صباحا  11:22 -صباحا  9:15صباح األربعاء نادي الحرف اليدوية / الخياطة  

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

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 
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