
 

 النشرة اإلخبارية
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بناًء على  ضي.أود أن أبدأ النشرة اإلخبارية لهذا األسبوع بالتعبير عن خالص شكرنا لجميع أولياء األمور الذين شاركوا في لقاء المعلم األسبوع الما

داف التعلم.أه تعليقات أولياء األمور والمعلمين ، كان نجاًحا كبيًرا. أتيحت الفرصة ألولياء األمور لمناقشة أطفالهم وتمكن المعلمون من مشاركة بعض  

دة تعلمهم ساعيختلف لقاء المعلم عن مؤتمر الوالدين / المعلم ، حيث تركزت المناقشة حول تبادل المعلومات حول طفلك كمتعلم ، واستراتيجيات فعالة لم
معلمي( م )وأي معلومات أخرى ذات صلة فيما يتعلق باحتياجاتهم االجتماعية أو العاطفية أو الطبية. إنها أيًضا فرصة لك للتعرف بشكل أفضل على معل

 طفلك )معلمي( الفصل الدراسي لطفلك )أطفالك(.

نواصل هذا العام البحث عن طرق لتعزيز فضول الطالب وإبداعهم من خالل استفسارتنا من خالل إشراك الطالب من خالل صوت الطالب والوكالة 
 والقيادة.
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 زى موحد

يرجى التأكد من أن طفلك يرتدي الزي الصحيح كل يوم. إذا كانوا خارج الزي الرسمي ، نطلب منك كتابة مالحظة إلبالغ مدرس الفصل. كما 

 نطلب من جميع الطالب ارتداء قبعة في المدرسة كل يوم.
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 فريق  الرئيسي 

 الحضور
 

يعد الذهاب إلى المدرسة كل يوم أهم جزء في تعليم طفلك. يتعلم الطالب أشياء جديدة في المدرسة كل يوم. سيساعد الحضور والمشاركة 
 في المدرسة طفلك على تطوير:

 المهارات والمعرفة الهامة لمساعدتهم على التعلم

 المهارات االجتماعية والعاطفية مثل التواصل الجيد والمرونة والعمل الجماعي.
 
 
 

لديهم: 21األطفال الذين يذهبون إلى المدرسة كل يوم ويكملون السنة   

 صحة أفضل

 فرص عمل أفضل

 دخل أعلى طوال حياتهم. 

ال يوجد عدد آمن لأليام للتغيب عن المدرسة. كل يوم يخطئ فيه الطالب يضعهم في الخلف. هذه مسؤولية كل طالب وكل أسرة وكل 

 موظف.
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 قسم التربية

 معلومات التطعيم ضد مرض كوفيد - 91

لقد كان من الرائع حقًا أن نرى مثل هذه اإلثارة حول العودة إلى المدرسة ونريد أن نحافظ عليها على هذا النحو. جزء أساسي من ذلك هو 

 تلقيح أكبر عدد ممكن من الطالب.

، مثل االختبار المنتظم السريع للمستضد ، فإن دعم أكبر عدد ممكن من  COVIDSإلى جانب التهوية والخطوات الحيوية األخرى لـ 

 الطالب للتطعيم سيساعد في جعل مدرستنا آمنة قدر اإلمكان.

عاًما لتلقي لقاح  22و  5الحجوزات لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  Pfizer  لألطفال مفتوح ونحن نشجع اآلباء ومقدمي الرعاية

 على تطعيم طفلك ، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

، ويساعد على الحد من انتشار  COVID-29لقاح فايزر آمن وينصح به لألطفال. سيساعد اللقاح في حماية طفلك من اإلصابة بمرض 

COVID-29 .ويساعد في ضمان حصول األطفال على مزيد من الوقت في المدرسة واللعب مع أصدقائهم ، 

أسابيع. يمكن لألطفال الذين يعانون من نقاط  8سنة في موعدين ، بفاصل  22-5يتم تسليم التطعيمات لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

أسابيع من الجرعة األولى. 3ضعف طبية محددة الحصول على جرعتهم الثانية بعد   

إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ، فيمكنك قراءة بيان حديث من المجموعة االستشارية الفنية األسترالية حول 

-اجتماع -29-كوفيد  -https://www.health.gov.au/news/atagi-update-following-weekly :(ATAGI)التطعيم 

1211 -يناير -29  

 لحجز موعد

 https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/bookingيمكنك الحجز لدى طبيبك العام المحلي أو الصيدلية: 

.2822765398يمكنك أيًضا الحجز في مركز التطعيم المناسب للعائلة من خالل االتصال بالخط الساخن لفيروس كورونا على   

يمكنك أيًضا إجراء حجوزات في مركز التطعيم ألطفالك عبر اإلنترنت ، على الرغم من أنك ستحتاج إلى استخدام عنوان بريد 

 مساعدة األطفال في الحصول على التطعيم

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

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

 المواعيد متاحة أيًضا في منظمات صحة المجتمع التي يسيطر عليها السكان األصليون.

اكتشف المزيد حول التطعيم لألطفال:    https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-

children-and-teenagers 
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 عمليات التسجيل الجديدة

.1211ال يزال يتم قبول التسجيالت لعام  - 7من السنة التأسيسية إلى السنة   

 يرجى مراجعة موظفي المكتب للحصول على تفاصيل التسجيل. بدال من ذلك انقر هنا للوصول إلى استمارة التسجيل

 تغيير التفاصيل:

يرجى إبالغ مكتب المدرسة في حالة تغيير أي بيانات شخصية. من المهم أنه في حالة تغيير أرقام الهاتف ، يمكن للللملدرسلة االتصلال 

بأولياء األمور وأولياء األمور. وبالمثل ، في حالة تغيير جهات االتصال في حاالت الطوارئ ، يرجى إبالغنا. إذا كنت تريلد أن يلقلوم 

شخص ما بإحضار طفلك ، فيرجى التأكد من أنك أبلغت المدرسة شخصيًا حتى يلملكلن إضلافلة هلذا الشلخلص إللى قلائلملة اللطلوارئ 

 الصطحاب طفلك.

 -CSEF :التطبيقات المفتوحة اآلن قدم اآلن 

)المعسكرات والرياضة وصندوق الرحالت( المتاحة في المكتب. إذا كان لديك بطاقة رعاية صحية أو بطاقة امتيلاز  CSEFتطبيقات 

عبارة عن دفعة بقيمة  CSEFحالية ، فيرجى رؤيتنا إلكمال النموذج الخاص بك في أقرب وقت ممكن ، وإحضار نسخة من بطاقتك. 

 دوالًرا أمريكيًا مقابل أي معسكرات أو رياضات أو رحالت قد يقضيها طفلك. باب التقديم مفتوح اآلن. 215

 

 

 

 أخبار مكتب أدارة المدرسة 

 

فبراير نماذج جمع فان األسنان 15الجمعة   

مارس عيد العمال عطلة رسمية 21االثنين   

مارس يوم التصوير المدرسي 19الثالثاء   

أبريل اليوم األخير من الفصل الدراسي األول )الفصل المبكر( 8الجمعة   







 معرفة القراءة والكتابة

 في القراءة والكتابة ، تعلمنا كل شيء عن أغاني األطفال. أحب الطالب التعلم عن إنسي وينسي سبايدر وهامبتي دمبتي. لقد كانوا يتتبعون 

ين الكلمات ويركزون حقًا على بداية ونهاية كل حرف. في الكتابة ، ابتكر الطالب أغاني األطفال الخاصة بهم عن طريق استبدال كلمة أو كلمت

 في القصة لجعلها خاصة بهم.

 

. 
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 أخبار المرحلة التمهيدية 

 تحقيق

 الحساب 

واصل الطالب التأسيسي تعلمهم كل شيء عن أنفسهم مع التركيز على أنا ، نحن. لقد ركزنا على ما يجعلنا مميزين وفريدين ، بالنظر 

 إلى ألوان أعيننا وألوان شعرنا المختلفة. يتعلم الطالب استكشاف أنفسهم أكثر من خالل التحدث عن ألوانهم وطعامهم المفضل.

 

 

. لقد تعلمنا كيفية 222في الحساب ، أحببنا عد أيامنا في المدرسة ، كل يوم يتعلم الطالب عن رقم جديد وهم يعدون طريقهم إلى 

دون انعكاس األرقام. نريد من طالبنا مواصلة التدريب حتى في المنزل. 22تكوين األرقام بشكل صحيح حتى   



 
 

 

في محو األمية ، كان الصف األول يستكشف األساطير والخرافات. لقد تعلموا عن اإلعدادات والشخصيات وأخالقيات القصة. نتعلم أيًضا علن 
التسلسل وإعادة سرد قصة في القراءة.في الكتابة ، كان الطالب يبتكرون النصوص باستخدامها كمصدر إلهام إلنشاء جمل خاصة بلهلم تلتلعلللق 

 بالنص. يتعلم الطالب كيفية تشكيل أحرفهم بشكل صحيح من خالل البدء في المكان الصحيح من الصفحة واتباع االتجاه الصحيح لألحرف.

 

 

 

 

 

وتعلم كيفية تكوين مجموعة من عشرة. نحن نتعلم قراءة األرقام  12إلى  2في علم الحساب ، يتعلم الطالب كيفية تحديد وتمثيل األرقام من 

ف كشاواستخدام مواد ملموسة لتمثيلها. تم تعريف الطالب على كيفية إنشاء أسئلتهم الخاصة فيما يتعلق بأنفسنا وعائالتنا لجمع البيانات واست

 كيفية عمل الرسوم البيانية. لقد استمتعوا بالتواصل االجتماعي مع أقرانهم لطرح األسئلة وجمع البيانات.
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 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق
في االستفسار ، تم تعريف الطالب على موضوع "أنا. نحن. "تتيح الوحدة للطالب استكشاف ما يجعل كل واحد منا مميًزا. لقد صنعنا كتابًا 

 بعنوان "كل شيء عني" وعائلتنا. سؤالنا الكبير عن الوحدة هو ما الذي يجعلنا مميزين وما الذي يجعلنا مميزين

 



 

 

 

 

 

لعمل رقمين  MABفي الرياضيات ، يواصل الطالب بناء فهمهم لتكوين األعداد الكبيرة والتعرف عليها. لقد بدأنا في استكشاف استخدام 

 وثالثة أرقام. يتعلم الطالب التعرف على شهور السنة والمواسم المقابلة لها

 

 

 

 

االستفسار ، استمر الطالب في التفكير في أنفسهم كمتعلمين حول أسلوب التعلم الخاص بهم. لقد جمعوا معلومات حول الطرق التي يفضلونها 
 للتعلم وناقشوا الطرق المختلفة التي يفضلها كل فرد في الفصل للتعلم.
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

في مجال محو األمية ، كان األطفال يكتبون قصًصا ويعيدون سردها التي تصف تجربة مروا بها في الفصل وأيًضا إعادة سرد األحداث 

الرئيسية للحكاية الخيالية. في القراءة ، كان األطفال يتعلمون كيفية إنشاء اتصاالت من نص إلى ذاتي ، ومن نص إلى نص ، ونص إلى 

 اتصاالت عالمية مع مجموعة من النصوص النموذجية في الفصل الدراسي.

 

لقد وزعنا دفاتر الواجبات المنزلية وكتب القراءة المنزلية األسبوع الماضي. يرجى أيًضا تذكر إحضار قبعاتك وزجاجات المياه إلى 

 .Sun Smartالمدرسة كل يوم والبقاء في 

وإنزال طفلك عند البوابة. 1، نطلب أيًضا من اآلباء عدم دخول مبنى السنة الخضراء  COVIDنظًرا لقواعد   

ي فصولهم الجديدة وأماكن التعلم القريبة. 
 
ا ف

ً
ي ، استقر األطفال جيد

ي منطقة التعلم للعام الثان 
 
 ف



 

 

. 
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

  

 

في الحساب ، واصل الطالب استكشاف القيمة المكانية والتحقيق فيها. لقد استخدموا معرفتهم بالقيمة المكانية لتلقلريلب أرقلاملهلم 
. بدأ الطالب في استكشاف مفهوم الوقت. خالل الدرس ، سيتدرب الطالب على وقت اللقلراءة 2222و  222و  22إلى أقرب 

ألقرب دقيقة ويتعلمون كيفية قول نفس الوقت بطرق مختلفة. استمتع الطالب األسبوع الماضي بتعلم كيفية اسلتلخلدام اللملسلاطلر 
 وطول المتر عن طريق رسم قياسات الطباشير على األرض بالخارج.

 

 
 

في مجال محو األمية هذا األسبوع ، واصل طالب الصف الثالث التخطيط وإنشاء السرد. لقد تعلم الطالب إضافة مزيد من التلفلاصليلل 
إلى قصصهم باستخدام الصفات لوصف شخصياتهم وإعداداتهم. إنهم يتعلمون إعادة قراءة ومراجعة ما كتبوه للتأكد ملن أنله ملنلطلقلي. 

 أثناء القراءة ، استخدموا كلمات التسلسل أوالً ، ثم بعد ذلك ، وأخيراً لتذكر ترتيب النص الذي قرأوه.

 

في االستفسار ، سيستمر الطالب في التعرف على كل شيء عن ، "ما الذي يبقينا في حالة جيدة؟" بدأ الطالب في فهم أن هناك خيارات 

 اجتماعية وجسدية ونمطية يمكنهم القيام بها لالعتناء بصحتهم. وضع الطالب أسئلتهم الكبيرة وسيبدأون في تعلم كيف يمكنهم البحث.

 



 

 

. 
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 حساب

  

. 
في القراءة نتعلم اإلجابة على األسئلة الحرفية لفهم النص ومعناه. يتم تشجيع الطالب على استخدام نصوصهم النموذجية لإلجابلة بلدقلة 
على األسئلة في جمل كاملة. في الكتابة ، نحن نعمل على نصوص سردية وتوسيع األفكار إلنشاء مقدمة وشخصليلة وملكلان ومشلكلللة 

 وحل. يتم تصميم الطالب على غرار كيفية تخطيط نص سردي وتطويره.

هذا المصطلح موضوع االستفسار لدينا هو ما يجعلنا في حالة جيدة. بدأ العديد من الطالب بالفعل في طرح أسئلة على خطوط 

استفساراتهم. على سبيل المثال ، يهتم بعض الطالب بمعرفة ما يمكن أن يحدث إذا لم يكن لدينا قسط كاٍف من النوم ، ويود طالب 

 آخرون التحقق من الخيارات الغذائية الصحية. نحن نتطلع إلى نتائج الطالب!

د لق نحن نتعلم عن القيمة المكانية ونفهم كيفية توسيع األرقام لتحديد مقدارها. سيتعلم الطالب تمثيل األرقام باستخدام األصفار الداخلية.
تدربنا أيًضا على كيفية قياس مساحة ومحيط األشكال واألشياء حول الفصل الدراسي. سيمكن هذا الطالب من استخدام أدوات القياس 

 بدقة.
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.في محو األمية ، بدأنا في استكشاف بنية النص المقنع ونتعلم كيفية استخدام لغة مقنعة في حججنا. لقد عملنا على مهارات فهم القراءة 

لدينا حتى نتمكن من العثور على الفكرة الرئيسية والتفاصيل الداعمة. يقوم الطالب ببناء معرفتنا بالكلمات في دروس اإلمالء والقواعد 

 لدينا. نشجع جميع طالبنا على التقاط كتاب كل ليلة وقراءته حتى يتمكنوا من االستمرار في بناء مهارات القراءة والكتابة لديهم.

 

في الحساب ، كان الطالب يستكشفون األسئلة المفتوحة في دروسنا باستخدام معرفتهم السابقة في الكسور العشرية للقيمة المكانية والسعة 

والكتلة. لقد عملنا على تطوير معرفتنا وتطبيق المهارات لحل مشاكلنا المصوغة. لقد واجه الطالب تحديات حسابية تعمل على إشراك 

 وتنشيط مهارات حل المشكالت لديهم باإلضافة إلى إثارة النقاش بين أقرانهم.

في االستفسار ، كان الطالب منشغلين في التدرب على إنشاء سطور خاصة بهم عند االستفسار والتي ترتبط بموضوعنا "العقل والجسد 

 والروح". لقد قاموا بتحديد األشياء المهمة التي تحافظ على صحتنا. لقد أحرزنا تقدما كبيرا حتى اآلن!



 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

أثناء االستفسار ، كان التركيز على توسيع فهم الطالب لموضوع االستفسار من خالل تطوير األسئلة الفردية التي يرغب كل طالب في 
 معرفة المزيد عنها. شارك الطالب تساؤالتهم مع زمالئهم في الفصل وتمكنوا من مناقشة األسباب الكامنة وراء اهتمامهم بمجاالت محددة.

 

 

 

 

 

 

 

  6اخبار المرحلة  
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

في كتابة هذا األسبوع ، طور طالب الصف السادس كتاباتهم السردية. لقد ركزنا على المجاالت المحددة لهيكل السرد واستخدام الصفات 

ية حرفواألفعال لجعل كتاباتنا أكثر جاذبية للقارئ. أثناء القراءة تعلمنا كيفية اإلجابة على األسئلة المتعلقة بالنص بناًء على األسئلة ال

 واالستنتاجية. ساعد هذا الطالب على االنخراط بشكل أعمق في النصوص التي قرأوها ،

 

في الحساب ، يستمر الطالب في تطوير فهمهم لقيم المكان لحل المشكالت ، وتمثيل األرقام ككل وفي شكل موسع. باإلضافة إلى القيمة 
 المكانية ، كان الطالب يعملون على الوقت المنقضي وكيفية حساب الوقت بين حدثين محددين أو أكثر.

 

 



 تالميذ األسبوع  
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 Term 1 Week 2 Term 1 Week 3 

FOUNDATION A: Salahadeen  Rayan  

FOUNDATION B: Gazal Horia 

FOUNDATION / 1C: Redwan Metin 

GRADE 1D: Junior Maryam 

GRADE 1E: Amelia Ali 

GRADE 2A: Salma Aidan 

GRADE 2B: Wali Selina 

GRADE 2C: Rital Nick 

GRADE 3A: Mariam Jannar 

GRADE 3B: Issa Renarose 

GRADE 3C: Lexi Maya 

GRADE 4A: Ali Vanessa 

GRADE 4B: Yasrib Rania 

GRADE 5A: Mariam Muhammedemin  

GRADE 5B: Kasem Gulsum 

GRADE 5C: Anaya Saed 

GRADE 6A: Mausham Ashfiya 

GRADE 6B: Hajarh Jawdat 

   

   



 الصفوف األنجليزية:

. ونأمل أن نستأنف دروس اللغة اإلنجليزية وجًها 1211للفصل الدراسي األول  Zoomستستمر دروس اللغة اإلنجليزية عبر اإلنترنت عبر 

 لوجه في الفصل الدراسي الثاني.

 إذا كنت ترغب في التسجيل في فصول اللغة اإلنجليزية المجانية. 2129165216يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى 

 

 مجموعات اللعب 

عادت مجموعة اللعب مرة أخرى! تعد مجموعة اللعب مكانًا ممتعًا للقاء أشخاص جدد بينما يستمتع طفلك باللعب والتفاعل مع األطفال 

 اآلخرين.

للحصول على تفاصيل حول كيفية تسجيل  2129165216ال يزال لدينا بعض األماكن المتاحة. يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى 

 طفلك في مجموعة اللعب.

 

 

 

 

 

 نادي الحرف / الخياطة

صباًحا. لدينا فصل خياطة مبتدئ. يمكنك تعلم استخدام ماكينة الخياطة و االوفرلوكير. ستكون قادًرا  22 -صباًحا  9:25األربعاء صباًحا  

 على خياطة كوستر وقناع وتنورة فتاة وغطاء علبة مناديل وغيرها الكثير.

 بداية صحية لنادي اإلفطار:

.بدأ نادي اإلفطار مجدًدا مع موظف البداية الصحية الجميلة فيدا.3في األسبوع   

 يسعدنا أن نرى الكثير من الطالب يحضرون نادي اإلفطار ، وقد كان المتطوعون ممتازين في المساعدة في التحضير لوجبة إفطار الطالب.

 شكرمكتبة األلعابيال،

 مكتبة األلعاب مفتوحة لقروض األلعاب مجانًا. لدينا ألعاب ممتعة وتعليمية ليستمتع بها طفلك في المنزل.

 إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات. 2129165216يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى 

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

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 






