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Geçen hafta öğretmenle tanışma görüşmelerine katılan tüm velilerimize en içten teşekkürlerimizi sunarak bu 

haftanın haber bültenine başlamak istiyorum.  Ebeveynlerden ve öğretmenlerden gelen geri bildirimlere göre, 

büyük bir başarıydı.  Ebeveynlere çocukları hakkında konuşma fırsatı verildi ve öğretmenler bazı öğrenim 

hedeflerini paylaşabildiler. 

Öğretmenle Tanışma Görüşmeleri, çocuğunuz hakkındaki bilgi alışverişi, öğrenimlerine yardımcı olacak etkili 

yöntemler ve sosyal, duygusal veya sağlık ihtiyaçları ile ilgili diğer tüm ilgili bilgiler hakkında bilgi alışverişi etra-

fında toplandığından, öğretmen/veli görüşmesinden farklıdır.  Aynı zamanda çocuğunuzun/çocuklarınızın sınıf 

öğretmen(ler)ini daha iyi tanımanız için bir fırsattır. 

Bu yıl, öğrencileri öğrenci sesi, temsilcilik ve liderlik yoluyla dahil ederek, araştırma yoluyla öğrencilerin merak-

larını ve yaratıcılığını artırmanın yollarını aramaya devam ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİFORMA  

Lütfen çocuğunuzun her gün okul üniformasıyla okula geldiğinden emin olunuz. Ün-

iformasız  ise, sınıf öğretmenini bilgilendirmek için bir not yazmanızı rica ederiz.  

Ayrıca tüm öğrencilerimizin her gün okula şapka getirmelerini istiyoruz. 

 

 

2022

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

Why going to school is important 

 

 

 

 

 

 

 

Okul başarısı okula devamlılıkla başlar 

 

 Her gün okula gitmesi, çocuğunuzun eğitiminin en önemli parçasıdır. Öğrenciler okulda her gün yeni şeyler 

öğrenirler. Okula devam etmek ve katılmak çocuğunuzun şunları geliştirmesine yardımcı olacaktır: 

 

 öğrenimlerine yardımcı olacak önemli beceri ve bilgiler 

 iyi iletişim, esneklik ve takım çalışması gibi sosyal ve duygusal beceriler. 

 

Her gün okula giden ve 12. Sınıfı tamamlayan çocuklar: 

 daha iyi sağlık 

 daha iyi iş fırsatları 

 hayatları boyunca daha yüksek gelir elde ederler. 

 

Okula devamsızlık için güvenli gün sayısı yoktur.  Bir öğrencinin devamsızlığı her gün onları geride bırakır.  Bu, 

her öğrencinin, her ailenin ve her personelin sorumluluğudur. 
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EĞİTİM BAKANLIĞI 

KOVİD 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.  

 

 

 

 25 Şubat, Cuma     Dişçi Karavanı formlarının son iade tarihi 

  

 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 

Okurken ve yazarken, çocuk tekerlemeleri hakkında bilgiler öğreniyoruz.  Öğrenciler, The Incy Wincy Spider 

(Mini Mini Örümcek) ve Humpty Dumpty (Yumurta Kafa) hakkında bilgiler edinmeyi çok sevdiler.  Öğrenciler 

kelimelerin üzerinden yazıyorlar ve bir harfin nereden başlayıp, nereden bittiğine odaklanıyorlar.  Yazma 

dersinde öğrenciler tekerlemelerdeki bir veya iki kelimeyi değiştirerek kendi tekerlemelerini oluşturmuşlardır. 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde, okulda geçirdiğimiz günlerimizi saymayı çok sevdik.  Öğrenciler her gün yeni bir sayıyı 

öğrenip, 100'e kadar olan sayıları öğrenecekler.  10'a kadar olan sayıları ters olarak değil de, doğru bir şekilde 

nasıl yazacağımızı öğreniyoruz.  Öğrencilerimizin evde çalışmaya devam etmelerini arzu ediyoruz. 

 

ARAŞTIRMA 

Ana Sınıf öğrencileri, kendileri hakkında ben, biz konusuna odaklanmaya devam ettiler.  Göz renklerimize ve 

farklı saç renklerimize bakarak bizi özel ve benzersiz kılan şeylere odaklandık.  Öğrenciler en sevdikleri renkler 

ve yiyecekler hakkında konuşarak kendilerini daha fazla keşfetmeyi öğreniyorlar. 
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OKURYAZARLIK 

Birinci sınıf öğrencileri okuryazarlık dersinde efsane ve masalları araştırıyorlar.  Ortamlar, karakterler ve hikaye-

nin ana fikri hakkında bilgi edindiler.  Ayrıca okuma dersinde bir hikayedeki olayları sıralamayı ve yeniden anlat-

mayı öğreniyoruz.  Yazma dersinde öğrenciler, metinle ilgili kendi cümlelerini oluşturmak için bir ilham kaynağı 

olarak kullanarak, metinler üzerinde yenilik yapıyorlar.  Öğrenciler, 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 ve onu 

temsil eden bir grup yapmayı öğreniyorlar.  Sayıları okumayı ve onları temsil etmek için somut malzemeler 

kullanmayı öğreniyoruz.  Öğrencilere, veri toplamak ve grafik oluşturmak  için kendimiz ve ailemiz hakkında 

sorular hazırlamayı öğreniyorlar.  Soru sormak ve veri toplamak için akranlarıyla sosyalleşmekten keyif aldılar. 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

Araştırma dersinde öğrencilere “Ben, biz” konusu tanıtılmıştır.  Bu konu, öğrencilerin her birini özel kılan şeyleri 

keşfetmelerini sağlar.  “Ailemiz ve Hakkımda Her Şey” adlı bir kitapçık yaptık.  Konu için en büyük sorumuz, bizi 

benzersiz kılan ve bizi özel yapan şeylerdir. 
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2. Sınıf öğrenim alanında, çocuklar yeni sınıflarına ve diğer öğrenim alanlarına iyi bir şekilde alıştılar. 

OKURYAZARLIK 

Okuryazarlıkta, çocuklar sınıfta yaşadıkları bir deneyimi anlatan yazılar, ve aynı zamanda bir peri masalının ana 

olaylarını yeniden anlatıp yazıyorlar.  Okuma dersinde çocuklar, sınıfta bir dizi model hikaye okuyorlar ve 

hikayeleri başka hikayelerle, kendi deneyimleriyle ve dünya ile olan bağlantılarını karşılaştırmayı öğreniyorlar. 

 

MATEMATİK 

Matematikte öğrenciler, büyük sayıları oluşturma ve tanıma anlayışlarını geliştirmeye devam ediyorlar.  İki ve 

üç basamaklı sayılar oluşturmak için MAB (Ahşap sayma bloklarını) kullanarak keşfetmeye başladık.  Öğrenciler 

yılın aylarını ve bunlara karşılık gelen mevsimleri belirlemeyi öğreniyorlar. 

 

ARAŞTIRMA 

Araştırma dersinde öğrenciler, kendi öğrenme stilleri hakkında düşünmeye devam ettiler.  Öğrenmeyi tercih 

ettikleri stiller hakkında bilgi topladılar ve sınıftaki herkesin öğrenmeyi tercih ettiği farklı yolları tartıştılar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geçetiğimiz hafta ödev defterlerini ve evde okumak için kitapları dağıttık.  Ayrıca lütfen her gün okula şap-

kalarınızı ve su şişelerinizi getirmeyi unutmayınız ve güneşten korununuz. 

 

Ayrıca KOVİD kuralları nedeniyle ebevenylerin  2. Sınıfların olduğu Yeşil Binaya girmemelerini ve çocuğunuzu 

giriş kapısında bırakmalarını rica ediyoruz. 



 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

OKURYAZARLIK 

Bu hafta okuma yazma dersinde 3. Sınıf öğrencileri hikayelerini planlamaya ve oluşturmaya devam ettiler.  Öğrenciler, karakterleri-
ni ve ortamı tanımlamak için sıfatlar kullanarak hikayelerine ayrıntı eklemeyi öğrendiler.  Yazılarının mantıklı olduğundan emin 
olmak için yeniden okumayı ve gözden geçirmeyi öğreniyorlar.  Okuma sırasında, okudukları metnin sırasını hatırlamak için önce 
sırayı belirleyen kelimeleri, ardından da sonraki ve son olarak kelimelerini de kullanmışlardır. 

MATEMATİK 

Matematik dersinde öğrenciler, basamak değerlerini keşfetmeye ve araştırmaya devam ettiler.  Sayılarını en yakın 10, 100 ve 
1000'e yuvarlamak için basamak değeri bilgilerini kullandılar.  Öğrenciler zaman kavramını keşfetmeye başladılar.  Ders içerisinde 
öğrenciler en yakın dakikaya yuvarlama alıştırması yapacaklar ve aynı zamanı farklı şekillerde söylemeyi öğreneceklerdir. Geçtiğimiz 
hafta öğrenciler, dışarıdaki zemine tebeşirle ölçüleri çizerek cetvellerin nasıl kullanılacağını ve bir metrenin uzunluğunu öğren-
mekten keyif aldılar. 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

Araştırma dersinde öğrenciler, "Bizi sağlıklı yapan şeyler nelerdir?" hakkında bilgiler öğrenmeye devam edecekler.  Öğrenciler, 
sağlıklarını korumak için yapabilecekleri sosyal, fiziksel ve yaşam tarzı seçimleri olduğunu anlamaya başladılar.  Öğrenciler sorularını 
oluşturdular ve nasıl araştırma yapabileceklerini öğrenmeye başlayacaklar. 

 
 

Öğrencilerin her gün şunları getirmeleri gerektiğini unut-
mayınız: 

   Şapka, su şişesi, maske 
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OKURYAZARLIK 

Okuma dersinde, bir metini anlamak için basit soruları cevaplamayı öğreniyoruz.  Öğrenciler, soruları tam 

cümlelerle, doğru bir şekilde yanıtlamak için, modellenmiş metinleri kullanmaya teşvik edilir.  Yazma dersinde, 

giriş, karakter, ortam, sorun ve çözüm oluşturmak için hikayeler ve genişleyen fikirler üzerinde çalışıyoruz. 

Öğrencilere bir hikayenin nasıl planlanacağı ve geliştirileceği konusunda örnek gösterildi. 

  

MATEMATİK 

Basamak değerini öğreniyoruz ve sayıları belirlemek için sayıların nasıl genişletileceğini öğreniyoruz. Öğrenciler, 

sıfır içeren sayıları okuyorlar. Ayrıca sınıfın etrafındaki şekillerin ve nesnelerin alanını ve çevresini ölçüyoruz.  

Bu, öğrencilerin ölçüm araçlarını doğru bir şekilde kullanmalarını sağlayacaktır. 

ARAŞTIRMA 

Bu dönem araştırma konumuz, bizleri sağlıklı olmamıza yarayan şeylerdir.   Birçok öğrenci şimdiden sorularını 

hazırladı.  Örneğin, bazı öğrenciler yeterince uyumadığımızda neler olabileceğini öğrenmekle ilgilenirken, diğer 

öğrenciler sağlıklı yiyecek seçimlerini araştırmak istiyor.  Öğrencilerin bulduğu bilgileri bekliyoruz! 
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OKURYAZARLIK 

Okuryazarlıkta, ikna edici bir metnin yapısını keşfetmeye başladık ve argümanlarımız için ikna edici dili nasıl 

kullanacağımızı öğreniyoruz. Ana fikri ve destekleyici detayları bulabilmemiz için okuduğumuzu anlama 

becerilerimiz üzerinde çalışıyoruz.  Öğrenciler, heceleme ve dil bilgisi derslerimizde kelime bilgilerini geliştiri-

yorlar. Okuryazarlık becerilerini geliştirmeye devam edebilmeleri için tüm öğrencilerimizi bir kitap ödünç 

almaya ve her gece kitap okumaya teşvik ediyoruz. 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde öğrenciler, basamak değerleri, ondalık sayılar, kapasite ve kütle ile ilgili ön bilgilerini 

kullanarak, derslerimizde açık uçlu soruları keşfediyorlar.  Yazılı problemleri çözmek için bilgimizi ve uygula-

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

ve ayrıca akranları arasında tartışmayı tetikleyen matematik problemleri verildi. 

 

 

ARAŞTIRMA 

Araştırma dersinde öğrenciler, “Zihin, Beden ve Ruh” konumuzla bağlantılı araştırma üzerine kendi yazılarını 

oluşturma alıştırması yapmakla meşguldüler.  Bizi sağlıklı tutan önemli şeyleri tespit ediyorlardı.  Şimdiye ka-

dar büyük ilerleme kaydettik! 
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OKURYAZARLIK 

Bu hafta yazma dersinde 6. Sınıf öğrencileri hikayelerini geliştiriyorlar.  Bir hikayenin yapısının belirli alanlarına 
odaklandık ve yazımızı okuyucu için daha çekici hale getirmek için sıfatlar ve fiiller kullandık. Okurken, hem 
gerçek hem de çıkarımsal sorulara dayalı olarak hikaye ile ilgili soruları nasıl yanıtlayacağımızı öğrendik. Bu, 
öğrencilerin okudukları metinlerle daha derinden ilgilenmelerine yardımcı oldu. 
 
 
MATEMATİK 

Matematik dersinde öğrenciler, problemleri çözmek ve sayıları bir bütün olarak ve genişletilmiş biçimde temsil 
etmek için basamak değerleri hakkındaki bilgilerini geliştirmeye devam etmektedirler.  Basamak değerinin yanı 
sıra, öğrenciler geçen süre ve iki veya daha fazla belirli olay arasındaki süreyi nasıl hesaplayacakları üzerinde 
çalışıyorlar. 
 
 

ARAŞTIRMA 

Araştırma dersi sırasında, öğrenciler, öğrenmek isteyeceği bireysel meraklar geliştirerek,  araştırma konularını 

genişletmeye odaklanıldılar. Öğrenciler meraklarını sınıf arkadaşlarıyla paylaştılar ve belirli alanlara ilgilerinin 

arkasındaki nedenleri tartışabildiler. 

 

 

 

 

 



  

 1. DÖNEM, 2. HAFTA 1. DÖNEM, 3. HAFTA 

ANA SINIF A: Salahadeen  Rayan  

ANA SINIF B: Gazal Horia 

ANA SINIF / 1C: Redwan Metin 

1 D: Junior Maryam 

1 E: Amelia Ali 

2A: Salma Aidan 

2B: Wali Selina 

2C: Rital Nick 

3A: Mariam Jannar 

3B: Issa Renarose 

3C: Lexi Maya 

4A: Ali Vanessa 

4B: Yasrib Rania 

5A: Mariam Muhammedemin  

5B: Kasem Gülsüm 

5C: Anaya Saed 

6A: Mausham Ashfiya 

6B: Hajarh Jawdat 
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Hoşgeldiniz!  

Etkileşimli İngilizce 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 arayınız 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. 

Şu anda sınırlı sayıda oyun grubunda yerimiz vardır. Çocuğunuzu oyun grubuna nasıl kaydedeceğinizle ilgili 

ayrıntılar için lütfen 0419475047 numaralı telefonu arayınız veya mesaj atınız. 

 

 

 

 

 

 

El İşi Klübü/Dikiş  – Çarşamba sabahları saat 9:15 – 11:00 arası sizleri bekliyoruz. Başlangıç seviyesinde dikiş 

kursu vermekteyiz.  Dikiş makinesi ve overlok kullanmayı öğrenebilirsiniz. Bir bardak altlığı, maske, küçük kız 
eteği, kağıt mendil kutusu kılıfı ve daha pek çok şey dikebileceksiniz. 

 

Kahvaltı Klübü—Sağlıklı Başlangıç: 

Sağlıklı Başlangıç görevlimiz Fida ile Kahvaltı Kulübü devam etmektedir. 

Birçok öğrencinin kahvaltı kulübüne katıldığını görmekten mutluyuz.  Gönüllüler öğrencilerin kahvaltısını 

hazırlamaya yardım etme konusunda başarı göstemektedirler. 

 

Oyuncak Kütüphanesi: 

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

ve eğitici oyuncaklarımız vardır.  

Daha fazla bilgi için, Lütfen Toplum Binası ile iletişime geçiniz. 

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 






