
 

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.” 

1. Dönem, Sayı 1/ 2022 

 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

TÜM AİLELERİMİZ ÖZELLİKLE DE ARAMIZA KATILAN YENİ AİLE VE ÖĞRECİLERİMİZ 

2022'YE HOŞ GELDİNİZ 

 

Yeni eğitim yılına hoş geldiniz.  Eğitim ve öğretim yılına harika bir başlangıç yaptık.  Öğrencilerin hepsi yeni 

öğrenim alanlarına ve rutinlerine iyi bir şekilde ayak uydurdular.  Aşağıdaki yeni ve aramıza geri dönen perso-

nelimize hoşgeldiniz diyoruz: 

 Anya Latham: Uzman Matematik Öğretmeni  

 Emily Wu–  6. Sınıf Öğretmeni 

 Rebecca Ramondetta—3. Sınıf Öğretmeni  

 Dina Al Kayali-  Dil Öğretmeni 

 Emad Mikhael- Dil Öğretmeni  

 Madeline Wren– Sosyal Görevli 

 Murvet Bilir– Eğitmen 

 Mervet Ali– Eğitmen 

 Kersti Skinner– Eğitmen 

 

ÇOCUKLARI OKULA BIRAKMA VE ARAMA 

Çocukları okula bırakma ve arama ile ilgili Compass ile gönderilen iletişim bilgilerini takip ettikleri için 

velilerimize çok teşekkür ediyoruz.  KOVİD güvenliğini sağlamada ve okuldaki tüm kapıları kulanmada bir kez 

daha başarılı olduk.  Eğitmen yardımcılarımız, öğrencilerin küçük kardeşlerini sınıflarından alıp abla/

ağabeyilerinin çıkacakları kapılarına götürüyorlar.  Bu süreç geçen yıldan beri uygulanıyor ve ailelerin  

öğrencileri almak için tek kapı kullanmalarına yardımcı olmuştur.   

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


BİSİKLET KULÜBESİ 

Okula bisikletle giden tüm öğrencilerin kullanabileceği bir bisiklet kulübemiz olduğunu hatırlatmak isteriz. 

Tüm öğrencilerin güvende olduğundan emin olmak için lütfen kasklarını ve bisikletlerini kilitlemek için bir 

zincirle okula geldiklerinden emin olunuz. 

  

2022 YILLI GİZLİLİK BİLGİSİ HAKKINDA HATIRLATMA 

Okulumuz, standart okul işlevleri için veya Okulların Gizlilik Politikası'nda belirtildiği gibi yasaların izin verdiği 

yerlerde öğrenci ve velilerden kişisel bilgilerini toplar, kullanır, ifşa eder ve saklar. 

Lütfen https://www.dallasps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2021/01/Privacy-Collection-Statement.pdf 

adresinde bulunan okulumuzda toplanan bilgiler hakkındaki yazıyı okumanızı tavsiye ediyoruz.  

 Gizlilik hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret ediniz:     Schools’ Privacy Policy — information for par-

ents 

Bu bilgi aynı zamanda dokuz dilde de mevcuttur: 

 Amharca 

 Arapça 

 Farsça 

 Gujarati 

 Mandarin 

 Somali 

 Sudan 

 Türkçe 

 Urduca 

 Vietnamca 
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https://www.dallasps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2021/01/Privacy-Collection-Statement.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Pages/Schools-Privacy-Policy-information-for-parents.aspx
https://www.education.vic.gov.au/Pages/Schools-Privacy-Policy-information-for-parents.aspx
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EĞİTİM BAKANLIĞI 

KOVID AŞISI HAKKINDA  BİLGİLER 

Okula geri dönüşte oluşan heyecanı görmek gerçekten harika olmuştur ve biz de bunu böyle sürdürmek istiyoruz.  Bunun devamı 

için önemli olan, mümkün olduğunca çok sayıda öğrenciye aşı yaptırmaktır. 

Havalandırma ve düzenli hızlı antijen testi gibi diğer hayati COVIDSafe (Kovid Güvenliği) için atılan adımların yanı sıra, mümkün 

olduğunca çok sayıda öğrencinin aşı olmasını desteklemek, okulumuzu mümkün olduğunca güvenli hale getirmeye yardımcı olacak-

tır. 

Pfizer aşısı güvenlidir ve çocuklar için önerilir. Aşı, çocuğunuzun KOVİD-19'dan hastalanmasını önlemeye, KOVİD-19'un yayılmasını 

azaltmaya ve çocukların okulda, arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirmelerini sağlamaya yardımcı olacaktır. 

5-11 yaş arası çocukların aşıları 8 hafta arayla 2 randevuda yapılır.  Belirli tıbbi sağlık sorunları olan çocuklar, ikinci dozlarına ilk 

dozlarından 3 hafta sonra erişebilirler. 

Bununla ilgili daha fazla bilgi istiyorsanız, Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu'nun (ATAGI) yakın tarihli bir bildirisini okuyabilir-

siniz: https://www.health.gov.au/news/atagi-update-following-weekly-covid-19-meeting-19-january-2022   

 

RANDEVU ALMAK İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ 

Yerel aile hekiminizden veya eczanenizden rezervasyon yapabilirsiniz: https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking 

Ayrıca 1800 675 398 numaralı telefondan Koronavirüs Yardım Hattını arayarak aile dostu bir aşı merkezinde rezervasyon yaptırabilir-

siniz. 

Ayrıca, sistemde daha önce kullanılmamış bir e-posta adresini kullanarak, çocuklarınız için çevrimiçi olarak aşı merkezi rezervasyon-

ları yapabilirsiniz: https://portal.cvms.vic.gov.au/ 

 

ÇOCUKLARIN AŞI OLMALARINA YARDIMCI OLMAK  

Aşı merkezleri, çocukların aşı konusunda endişeli olabileceklerini veya başka desteğe ihtiyaçları olabileceğini anlıyor.  Çocukların aşı 

olmalarına yardımcı olmak için çeşitli seçenekler mevcuttur. Randevu alırken lütfen çocuğunuzun ihtiyaçlarını aşı merkezi ile 

görüşünüz. 

Randevular Aborijin Kontrollü Toplum Sağlığı Kuruluşlarında da mevcuttur (Aboriginal Controlled Community Health Organisations). 

  Çocuklar için aşılama hakkında daha fazla bilgi edinmek için: https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-children

-and-teenagers veb sitesini ziyaret ediniz. 

 

 

 

 

 

https://www.health.gov.au/news/atagi-update-following-weekly-covid-19-meeting-19-january-2022
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking
https://portal.cvms.vic.gov.au/
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-children-and-teenagers
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-children-and-teenagers
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YENİ KAYITLAR: 

Ana Sınıflardan 6. Sınıflara kadar  2022 yılı için kayıtlar devam etmektedir. 

Kayıt bilgileri için lütfen ofis personelinimize danışınız.  Alternatif olarak bir kayıt formuna erişmek için buraya 

tıklayınız.  enrolment form 

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN DEĞİŞİKLİĞİ   

Kişisel bilgileriniz değişirse, lütfen Okulumuzun Ofisine bildiriniz.  Okulun ebeveyn ve bakıcılarla iletişime geçe-

bilmesi  bakımından, değişen telefon numaralarının bizlere bildirilmesi önemlidir.   Aynı şekilde, acil durumlar-

da iletişim kurulacak kişiler de değişirse, lütfen bizi bilgilendiriniz.  Birinin çocuğunuzu almasını istiyorsanız, 

lütfen okulu şahsen bilgilendirdiğinizden emin olun, böylece bu kişi çocuğunuzu almak için acil durum listesine 

eklenebilsin. 

 

CSEF (Kamp, Spor, Gezi Fonu) - BAŞVURULARI AÇIKTIR:    CSEF (Kamp, Spor, Gezi Fonu) başvuru formları 

ofimizde bulunmaktadır.   Eğer Health Care (Sağlık Bakım) Kartınız veya Concession (İndirim Kartınız) varsa 

lütfen ofimize geliniz ve en yakın zamanda başvuru formunu doldurunuz.  125$ olan CSEF fonunu, 

çocuğunuzun gideceği kamp, spor programlarında, veya gezilerde kullabilirsiniz.  

Başvurular şimdi yapılabilinir.  

 

 

 

 15 Şubat, Salı ve 16 Şubat, Çarşamba  Öğretmenle tanışma görüşmeleri ö.s. 3:30-6:30 arası 

 

 14 Mart, Pazartesi    İşçi Bayramı—Resmi Tatil 

 

 29 Mart, Salı       Okul Resimlerinin Çekim Günü  

 

 8 Nisan, Cuma                 1. Dönemin Son günü (Erken kapanış) 

 

https://www.dallasps.vic.edu.au/?page_id=1232
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OKURYAZARLIK 

Çocuklar kitap okurken kitap kullanma becerilerini öğreniyorlar; ön ve arka kapağı belirleme, resimler ve 

kelimeler arasındaki farkılıkları belirleme ve nereden okumaya başlayacaklarıın öğreniyorlar.  Öğrenciler 

büyük ve küçük harf Ss, Aa ve Tt'nin adını ve çıkardıkları sesleri tanımlamayı öğreniyorlar. 

MATEMATİK 

Matematik dersinde öğrenciler 20'ye kadar olan sayıları yazıyorlar ve tanımlıyorlar.  20'ye kadar olan sayıları 

belirlemek için çeşitli malzemeler kullanıyorlar. Her gün okulda geçirdiğimiz günlerin sayısını kaydediyoruz.  

Öğrenciler 100. öğrenim günlerini kutlamak için günleri sayacaklar. 

ARAŞTIRMA 

Ana Sınıf öğrencileri yeni konumuzu keşfetmeye başlıyorlar, “Ben, biz”.  Göz rengi, ten rengi, saç rengi ve 

önemli özellikler gibi kendi özelliklerine yakından bakarak kimliklerini öğrenmeye odaklandılar. 
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OKURYAZARLIK 

Okuryazarlıkta, sınıflar efsaneleri ve masalları keşfediyorlar.  Ortamlar, karakterler ve hikayenin ana fikri 

hakkında bilgi edindiler.  Yazmada öğrenciler, metinle ilgili kendi cümlelerini oluşturmak için metinler üzerinde 

yenilik yapıyorlar.  Öğrenciler, harfleri sayfanın doğru noktasından başlayarak ve harflerin doğru yönünü takip 

ederek harfleri doğru bir şekilde oluşturmayı öğreniyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde öğrenciler 0 – 20 arasındaki sayıları nasıl tanımlayacaklarını ve temsil edeceklerini öğreni-

yorlar.  Sayıları okumayı ve onları temsil etmek için farklı malzemeler kullanmayı öğreniyoruz.  Öğrencilere 

veri toplamak için kendi sorularını nasıl oluşturacaklarını ve grafiklerini nasıl oluşturulacağı anlatılmıştır.  Soru 

sormak ve veri toplamak için akranlarıyla sosyalleşmekten keyif aldılar. 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

Araştırmada öğrencilere “Ben, Biz” konusuna başladılar.  Bu ders, öğrencilerin her birini özel kılan şeyleri 

keşfetmelerine olanak tanır.  Bu konu hakkında en büyük sorumuz, bizi benzersiz kılan ve bizi özel yapan 

şeylerdir. 
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Öğrencilerimize ve ailelerimize tekrardan hoş geldiniz diyoruz.  Umarız harika ve rahat bir tatil geçirmişsinizdir 

ve yeni bir eğitim yılına hazırsınızdır. 

Yıla harika bir başlangıç yapan öğrenciler, öğretmenleri Bayan Jeronimus (2A), Bayan Kernaghan (2B) ve Bayan 

Marr (2C) ile yeni sınıflarına yerleşiyorlar. Ayrıca Bayan Latham'a da hoşgeldiniz diyoruz.  Perşembe ve Cuma 

günleri 2B'de ders verecek.  Sınıf rutinlerini ve okul kurallarını belirleyerek eğitim ve öğretim yılına başladık. 

MATEMATİK 

Matematikte öğrenciler, büyük sayıları oluşturma ve tanıma anlayışlarını geliştirmeye başladılar.  İki ve üç 

basamaklı sayıları oluşturmak için ahşap sayı bloklarını kullanıyorlar.  Öğrenciler yılın aylarını belirlemeyi 

öğrenecekler. 

ARAŞTIRMA 

Araştırma dersinde öğrenciler kendi öğrenim yöntemleri hakkında düşünmüşlerdir.  Öğrenirken tercih ettikleri 

yöntemler hakkında bilgi topladılar ve sınıftaki herkesin  tercih ettiği farklı olan yöntemleri tartıştılar. 

 

Pazartesi günü ödev kitaplarını ve ev okuma kitaplarını dağıtacağız.  Ayrıca lütfen her gün okula şapkalarınızı 

ve su şişelerinizi getirmeyi unutmayınız ve (Sun Smart) Güneş Güvenliğine önem veriniz. 

 

Ayrıca KOVİD kuralları nedeniyle velilerin,  2. Sınıfların Yeşil Binasına girmemelerini ve çocuğunuzu oku-

lumuzun giriş kapılarında bırakmamalarını rica ediyoruz. 
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2022'ye tekrar hoş geldiniz!  3. Sınıf öğrencileri yeni eğitim-öğretim yılına başlamak için güzel bir şekilde 

sınıflarına geri döndüler. 

OKURYAZARLIK 

Bu hafta okuryazarlıkta öğrenciler hikayeleri araştırıp, kendi hikayelerini oluşturdular. 'Olayları  ve ayrıntıları' 
öğrendiler ve cevapları bulmak için metne geri dönmeye odaklandılar.  Öğrenciler, hikayelerin yapısını 
incelediler ve çeşitli hikayelerdeki yönelimi, karmaşıklığı ve çözümü belirlediler.  Öğrenciler, özel bir etkinliğin 
olaylarını sırayla tekrar anlatarak tatilleriyle ilgili kişisel hikayeler oluşturmaları konusunda desteklendiler. 

 

 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde bu dönem öğrenciler basamak değerini araştırmaya başladılar.  Sayı dizilerini bulmak için 
sayı listeleri yaptılar ve sayıların basamak değerini belirlediler.  Zar ve ahşap sayma blokları gibi malzemeler 
kullanarak 3, 4 ve 5 basamaklı sayıları büyükten küçüğe okuma, yazma ve sıralama alıştırmaları yapıyorlar. 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

Bu dönemin araştırma konusu sağlıkla ile ilgilidir. Öğrenciler,  'Bizi sağlıklı yapan nedir?' konusu hakkında fikir 
üretmeye başladılar. Bu hafta öğrenciler ayrıca okul değerlerini ve sınıf misyon beyanlarını, kurallarını ve ru-
tinlerini gözden geçirip hatırlamak için zaman harcadılar.  Öğrenciler 2022'ye harika bir başlangıç yaptı ve hari-
ka bir öğrenim yılı için sabırsızlanıyoruz. 

 

 

 

Hatırlatımalar: 
· Öğrencilerin her gün okula şapka ve bir su şişesi 
getirmelerini sağlayınız. 
· Lütfen öğrencilerin her gün okula maske getirmesini sağlayınız. 
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Tekrar hoş geldiniz! 4. Sınıf öğrencileri yeni eğitim-öğretim yılına başlamak için güzel bir şekilde sınıflarına geri 

döndüler. 

OKURYAZARLIK 

Bu hafta okuryazarlıkta öğrenciler hikayeleri araştırıp kendi hikayelerini oluşturdular. "Doğru kitapları" 

seçmeyi öğrendiler ve bir hikaye metnin yapısını anlamak için farklı hikayeleri okumaya odaklandılar. Öğrencil-

er, hikayelerin nasıl organize edildiğini incelediler ve çeşitli hikayelerdeki yönelimi, karmaşıklığı ve çözümü be-

lirlediler.  Bir Yazarın Not Defteri konulu ders sırasında öğrencilere, yazılarını planlamalarına, fikir üretmelerine 

ve keşfetmelerine yardımcı olan resimler sunuldu.  Aşağıda bazı öğrencilerin çalışmalarından örnekler ver-

ilmiştir. 

 

 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde, öğrenciler basamak değerlerini araştırmaya başladılar.  Basamak değerini bulmak için 

ipuçlarını kullanarak sayıları yazdılar ve bir sayı içindeki yerine bağlı olarak, her basamağın değerini belirlediler. 

Öğrenciler ayrıca çeşitli öğeleri ölçmek için resmi olan ve olmayan birimleri kullanarak uzunluğu keşfettiler. 

 

          

 

 

ARAŞTIRMA 

Bu dönemin araştırma dersinin konusu, sağlığımızı, refahımızı ve güvenliğimizi nasıl koruduğumuzla ilgilidir. 

Öğrenciler, sağlığı ve güvenliği korumak için sağlıklı seçimler yapmayı düşünmeye başladılar.  Bu hafta öğren-

ciler ayrıca okul değerlerini ve sınıf misyon beyanlarını, kurallarını ve rutinlerini gözden geçirmek ve hatırla-

mak için zaman harcadılar. Sosyal ve Duygusal Öğrenim dersinde farklı duygu ve hisleri tanımlamayı 

öğrendiler. Öğrenciler 2022'ye harika bir başlangıç yaptı ve harika bir öğrenim yılı geçirmek için 

sabırsızlanıyoruz.    

 

  

Hatırlatmalar:  

 Lütfen öğrencilerin her gün okula bir şapka ve su şişesi getirmelerini sağlayınız. 

 Her gece 20 dakika kitap okunduğundan ve okuma günlüğünün doldurulduğundan emin olunuz. 

 Ev ödevi her Cuma günü iade edilmelidir. 
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5. Sınıfa  hoş geldiniz! 2022 için öğrenim yolculuğumuza başlarken hepinizi tanımaktan mutluluk duyduk. 

OKURYAZARLIK 

Okuryazarlıkta, hikayelerin yapısını keşfetmeye başladık ve sorunlarımız ve çözümlerimiz için yükselen 

eylemlerimizi ve düşen eylemlerimizi nasıl oluşturacağımızı öğreniyoruz. Kişisel okuryazarlık hedefleri 

belirliyoruz ve “doğru kitabın” ne olduğunu belirledik. Öğrenciler dil özelliklerini yazılı olarak nasıl 

kullanacaklarını öğreniyor ve “ch” (ç) sesi olan kelimelerle beyin fırtınası yaptılar. Okuryazarlık becerilerini 

geliştirmeye devam edebilmeleri için tüm öğrencilerimizi her gece bir kitap ödünç almaya ve okumaya 

teşvik ediyoruz. 

 

 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde öğrenciler, basamak değeri, uzunluk ve çevre ile ilgili ön bilgilerini kullanarak 

derslerimizde açık uçlu soruları keşfediyorlar. Yazılı problemleri çözmek için bilgimizi ve uygulama 

becerilerimizi geliştiriyoruz. Öğrencilere, problem çözme becerilerini harekete geçiren ve etkinleştiren ve 

ayrıca akranları arasında tartışmayı tetikleyen matematik soruları verildi. 

 

 

ARAŞTIRMA 

Araştırma dersinde öğrenciler, “Fiziksel, sosyal, duygusal ve entelektüel değişimler yaşamımızı nasıl 

etkiler?” adlı yeni konuyu araştırıyorlar ve bizi sağlıklı tutan önemli şeyleri tespit ediyorlardı.  Şimdiye kadar 

büyük ilerleme kaydettik! 

 

 

 

 



 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

1. Döneme Hoşgeldiniz. 

OKURYAZARLIK 

Bu hafta okur-yazarlık dersinde 6. Sınıf öğrencileri hikaye yazmaya çalışıyorlar.   Hikayelerin metin yapısına 

odaklandık, özellikle olaylar dizisini ve yükselen ve düşen eylemleri geliştirdik.  Ayrıca, araştırma konumuz 

'Sosyal, fiziksel, duygusal ve entelektüel değişimler hayatımızı nasıl etkiler?' konumuzla ilgili  sözcük 

dağarcığına da bakıyoruz.  Kitap okurken türe göre Tam Doğru Kitap seçmeyi öğreniyoruz ve okumamızı 

güçlendirmeye başlıyoruz. 

MATEMATİK 

Matematik dersinde, uzunluk ve çevreyi hesaplayabilmenin yanı sıra, problemleri çözmek için sayı basamak 

değerlerini uygulamayı öğreniyoruz.  Ayrıca farklı sayı basamak değerlerini yuvarladık, tahmin ettik ve 

genişlettik. 

ARAŞTIRMA 

Araştırma dersimizde, Fiziksel, sosyal, duygusal ve entelektüel değişimler yaşamımızı nasıl etkiler? konusuyla 

ilgili merak ettiklerimizi geliştirdik ve bunları sınıfça tartıştık. 

 

 

 



  

 1. DÖNEM, 1. HAFTA  

ANA SINIF A: Najwa  

ANA SINIF B: Aaliyah   

ANA SINIF / 1C: Yağmur   

1 D: Ellaa  

1 E: Elanur  

2A: Souraya ve Mahmoud  

2B: Rashida ve Lara  

2C: Prisma ve Ibrahim  

3A: Azaan ve Serhat   

3B: Aya ve Khodar   

3C: Yumna ve Muhammad  

4A: Mina  

4B: Alexandria   

5A: Saqid  

5B: Noah  

5C: Malak   

6A: Ibrahim  

6B: Shaymaa  

   

   

Saygı     Gurur    Güven     Azim 



 

Daha fazla bilgi için Toplum Binası Kordinatorü Fatima Ghazzaoui ile iletişime geçiniz 

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 
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Hoşgeldiniz!  

Etkileşimli İncilizce Kursu:  

2022 yılı 1. Dönemde  İngilizce dersleri Zoom aracılığı devam edecek.  Dileriz ikinci dönemde derslere yüz 
yüze  devam ederiz. 

Ücretsiz İngilizce derslerine kaydolmak istiyorsanız lütfen 0419475047 numaralı telefonu arayın veya mesaj 
atınız. 

Oyun Grubu: 

Oyun grubu tekrar başladı!  Oyun grubu, çocuğunuz oyun oynamaktan ve diğer çocuklarla 

etkileşim kurmaktan keyif alırken yeni insanlarla tanışmak için eğlenceli bir yerdir. 

Sevimli Hawaa, her çocuğa evlerine götürmeleri için bir aktivite kutusu vererek aileleri Dal-
las Oyun Grubuna  karşıladı. 

Şu anda sınırlı kontenjanla sadece Salı sabahı oyun grubumuz mevcuttur. 

Çocuğunuzu oyun grubuna nasıl kaydedeceğinizle ilgili ayrıntılar için lütfen 0419475047 
numaralı telefonu arayınız veya mesaj atınız. 

 

El İşi Klübü/Dikiş  – Çarşamba sabahları  9:15 – 11:00 arası.  Sizleri bekliyoruz. 

Kahvaltı Klübü—Sağlıklı başlangıç: 

Sağlıklı Başlangıç görevlimiz Fida ile Kahvaltı Kulübü yeniden başlıyor. 

Fida, öğrencilerin kahvaltı kulübünde içmeleri için taze sıkılmış portakal suyu 

hazırlamakla meşgul. 

Yeni konveyörlü ekmek kızartma makinemizin gelişini duyurmaktan mutluluk 

duyuyoruz.  Şefkatli gönüllülerimiz, öğrencilerimizin sabahları sıcacık bir tost ek-

meğinin tadını çıkarabilmeleri için yeni ekmek kızartma makinesiyle 

hazırlamanın mutluluğunu yaşadılar….. Teşekkürler hanımlar! 

Oyuncak Kütüphanesi: 

Oyuncak kütüphanesi ücretsiz oyuncak ödünç almanız için açıktır.  Çocuğunuzun evde eğlenmesi için eğlenceli 

ve eğitici oyuncaklarımız vardır. 

Daha fazla bilgi için lütfen 0419475047 numaralı telefonu arayınız veya mesaj atınız. 






