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 السالمة على الطرق

 تظهر األبحاث أن األطفال دون سن 21 عاما لم يطوروا المهارات والخبرات الالزمة ليكونوا آمنين في حركة المرور.

 

 

 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 1 Issue 0 2322 

 تميز الموظفين

لتعليم ا لوأود أن أشكر موظفينا على البداية الرائعة التي حققوها لهذا العام. من خالل المشي عبر فصولنا الدراسية بشكل متكرر ، أرى نهجا ثابت

  والتعلم وعالقات قوية يتم بناؤها. االستثمار في موظفينا هو عنصر أساسي للتحسين المستمر لنهجنا.

 

 التجميعات

مساء. نواصل الحفاظ على المسافة االجتماعية والبقاء في الهواء الطلق إذا سمح الطقس بذلك.  50:3التجمع كل ثاني يوم جمعة في الساعة 

 ستتاح الفرصة لقادة مدارسنا لقيادة الجمعيات. نراكم بعد ذلك.
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 عمليات التسجيل الجديدة

1:11ال يزال يتم قبول التسجيالت لعام  - 6من 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. 213

 

 

 

 أخبار مكتب أدارة المدرسة 

 

مارس                      عيد العمال عطلة رسمية 21االثنين   

 

  مارس                      يوم التصوير المدرسي 12الثالثاء 

 

)الفصل المبكر( 2أبريل                        آخر يوم من الفصل الدراسي  8الجمعة   
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 أخبار روضة 

 

 وقد رحبت داالس وأوفيلد رياض األطفال مجموعات السنة التعليمية الجديدة في فرحة كبيرة وروح عالية! يسعد األطفال أن يكونوا 

 محاطين بمعلمين وأقران في بيئة آمنة ومرحبة. نحن نستمتع بساحاتنا المجددة في داالس وأوفيلد ونتمتع بفرص ال نهاية لها لمناطق اللعب

  Upfieldالداخلية والخارجية.في روضة األطفال في 

 ، استقر األطفال بشكل جيد ، وارتبطوا مع المعلمين وخلق صداقات. يتمتع أطفالنا بتجارب تعليمية مختلفة تركز حاليا على خلط األلوان 

 وآثار خلط األلوان على أشياء مختلفة مثل الصوف القطني وورق األنسجة. األطفال مشغولون أيضا خلق الفن والحرفية على أساس كتابهم 

 المفضل في الوقت الراهن، والرجل الزنجبيألطفالنا يتمتعون أيضا الطقس الجميل في حين في الهواء الطلق، وذلك باستخدام محطة ضخ ا

 لمياه لخلق الغذاء في حفرة الرمال، واختبار عضالتهم على معدات التسلق وركوب الدراجات.
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 أخبار روضة 

في روضة األطفال في داالس، استقر األطفال في ويشعرون بالفخر بأنفسهم ليكونوا أطفاال ألطف. إنهم يحيون المعلمين وأصدقائهم 

بابتسامة كبيرة على وجوههم ويغوصون في المتعة. نحن لدينا الكثير من التجارب الحسية التي تريح األطفال مثل اللعب بالماء ، 

وتجارب الطين ، ورغوة الحالقة ، والرغوة اللزجة والطين.  يتمتع األطفال بحصننا الكبير ويستخدمونها كقلعة وأحيانا كمتجر اآليس 

كريم. يرقصون باستخدام األشرطة ويقفزون على الترامبولين يمارسون مهاراتهم في العد في انتظار دورهم. نحن نتعلم عن ثقافة 

السكان األصليين ونشعر باالمتنان لوجودنا على هذه األرض الجميلة.نحن نتحدث عن رعاية بيئتنا، واتباع قواعد السالمة وطرق 

 ذكراالتصال الجديدة. هناك الكثير لنتعلمه والعديد من األيام الستكشاف العالم، ونحن ال يمكن أن تنتظر األيام الجديدة القادمة.نود أن ن

والدينا ألطف أنه بسبب الحساسية ال يسمح لنا أن يكون أي نوع من المكسرات في صناديق الغداء لدينا. األطفال كيندر وجود مناقشات 

طويلة حول األكل الصحي لذلك يرجى دعم لنا مع بعض الخيارات وجبة خفيفة صحية. نود أيضا أن نذكرك بإرسال قبعات الشمس 

 والصور العائلية إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل.

 شكرا لدعمكم،

 فريق كيندر

 

 

 







 معرفة القراءة والكتابة

في القراءة والكتابة ، كنا نتعلم كل شيء عن قوافي الحضانة. لقد أحب الطالب التعرف على جسر لندن واآلنسة الصغيرة موفيت. لقد كانوا  

يتتبعون الكلمات ويركزون حقا على المكان الذي يبدأ فيه كل حرف وينتهي. في الكتابة ، ابتكر الطالب قوافي الحضانة الخاصة بهم عن 

 طريق استبدال كلمة أو كلمتين في القصة لجعلها خاصة بهم.
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 أخبار المرحلة التمهيدية 

 تحقيق

 الحساب 

 

واصل طالب التأسيس تعلمهم لكل شيء عن أنفسهم مع التركيز على أنا ، نحن كذلك. لقد ركزنا على ما يجعلنا مميزين وفريدين. يتعلم 

 الطالب استكشاف أنفسهم بشكل أكبر من خالل التحدث عن أصدقائهم واأللوان واألنشطة المفضلة لديهم التي يحبون القيام بها. 

 

. لقد تعلمنا كيفية استخدام ::2في الحساب ، أحببنا عد أيامنا في المدرسة ، كل يوم يتعلم الطالب عن رقم جديد أثناء عد طريقهم إلى  

دون انعكاسات األعداد. نريد من طالبنا االستمرار  :2المواد العملية إلنشاء أرقام وأنماط. لقد واصلنا تشكيل األرقام بشكل صحيح إلى 

 في الممارسة حتى في المنزل. 



 
 

 هلذهفي مجال محو األمية ، واصلنا تعلمنا لألساطير والخرافات. لقد قرأنا هذا األسبوع قصة "الثعلب والماعز". يستمتع الطالب بالتعرف على 
القصص ، ومناقشة الشخصيات وما هي أخالقية القصة. في الكتابة ، كان الطالب يعملون على الكتابة بين السلطلور واللتلعلرف علللى تلكلويلن 

 الحروف. يتحدث المعلمون عن أهمية الحفاظ على الكتب مرتبة وأنيقة بحيث يمكن إظهارها لآلخرين بكل فخر.   

 

 

 

 

 

في الحساب ، استمر الطالب في جمع البيانات وإنشاء رسم بياني من خالل طرح األسئلة التي تتحدث عن هويتنا. لقد استخدم الطالب هذه  

 مع المعلومات للمساعدة في استفسارهم في أنا ، نحن. في الحساب ، كنا نتعلم أيضا عن العشرات واآلحاد. لعبة ممتعة يمكنك لعبها في المنزل

عشرات أوال. يمكنك أيضا ممارسة تشكيل  1مع  13طفلك هي صنع أرقام تحتوي على عشرات وأخرى. الحديث عن سبب كتابة العدد 

 الحروف في المنزل ، وهذا سيساعد طفلك أكثر في الفصل الدراسي. 
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 حساب

 تحقيق
 في التحقيق ، واصل الطالب تعلمهم عن هويتهم. يعمل الطالب على خرائط التعلم واإلجابة على األسئلة "ماذا أفعل لعائلتي" و "ماذا تفعل

 عائلتي من أجلي". استخدم الطالب هذه المعلومات لفرز إجابات متشابهة معا لمعرفة كيف يمكن ربط أسرهم بطريقة ما. 



 

 

 

 

 

 

في التحقيق ، واصل الطالب التفكير في أسلوب تعلمهم. لقد جمعوا معلومات حول الطرق التي يفضلون التعلم بها وناقشوا الطرق المختلفة 

لقد بدأوا في تسجيل تعجباتهم حول وحدة التحقيق التي سيقومون بعد ذلك بالبحث والتحقيق فيها. شكرا  التي يفضل الجميع في الفصل تعلمها.

 لآلباء واألمهات الذين اشتروا زجاجات سنستخدمها خالل وحدة االستفسار الخاصة بنا.
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 حساب

 

 

 

 

 

 

في محو األمية ، يتعلم الطالب عن نوع كتابة السيرة الذاتية. لقد بدأوا في فهم ميزات هذا النوع وإجراء مقابالت مع أصدقائهم للبحث 

إلى النص والنص إلى اتصاالت العالم مع  -الذات ، النص  -إلى  -عن حياتهم. في القراءة ، استمر األطفال في تعلم كيفية جعل النص 

مجموعة من النصوص النموذجية في الفصل الدراسي. كما أنهم يدرسون األسماء ويفهمون االختالفات بين األسماء الصحيحة 

 والشائعة.

إلنشاء أرقام  MABفي الرياضيات ، يواصل الطالب بناء فهمهم لصنع األعداد الكبيرة والتعرف عليها. لقد بدأنا في االستكشاف باستخدام 

مكونة من رقمين وثالثة أرقام.  بدأ الطالب في تعلم استراتيجيات الجمع التي ستساعدهم على حل جمل األرقام وممارسة حقائق الزوجي 

الخاصة بهم. لقد كانوا يستمتعون حقا بلعب ألعاب األرقام باستخدام البطاقات والعدادات. وقد تعلم الطالب تحديد أشهر السنة والمواسم 

 المقابلة لها.
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

  

لحل  :2في الحساب ، كان الطالب يبنون استراتيجيات لجمع األرقام عقليا معا. لقد استخدموا خطوط األعداد ، وتقسيمها وربطها إلى 
جمل األرقام مع اإلضافات المفقودة. واصل الطالب استكشاف مفهوم الوقت. . داخل الدرس ، كان الطالب يتدربون على استخدام لغة 

 نصف الماضي والربع إلى والربع الماضي والساعة إلى وقت القراءة. 

 

 
 
 

في التعرف على تقارير المعلومات. قام الطالب بتفكيك تقرير معلومات. إنهم يتعلمون  5في محو األمية هذا األسبوع ، بدأ طالب الصف 
تحديد أجزاء الفقرة وكتابة جملة موضوع مع تفاصيل داعمة. . أثناء القراءة لدينا قراءة النصوص وتحديد الفكرة الرئيسية. الطالب 

قادرون على تبرير ما يعتقدون أن الفكرة الرئيسية هي باستخدام ميزات تقرير المعلومات بما في ذلك العنوان والعنوان الفرعي والكلمات 
 الرئيسية والصورة.

مجاالت من الخيارات االجتماعية والبدنية  5في التحقيق ، واصل الطالب استكشاف موضوعنا بشكل أكبر ، "ما الذي يبقينا على ما يرام؟" أنشأ الطالب أسئلة حول 

متحمسين جدا ب ونمط الحياة التي يمكنهم اتخاذها لرعاية صحتهم. لقد بدأوا في البحث عن أسئلتهم حتى يتمكنوا من بناء معرفتهم حول الموضوع. كان الطال

 الستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة لقراءة الكتب على جت ءبيك

 تذكر كل يوم يحتاج الطالب إلى إحضار: 

 قبعة 

 زجاجة شراب 

 قناع 
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ة بلدقلفي القراءة نتعلم اإلجابة على األسئلة االستداللية لتطوير الفهم والمعنى خارج النص. يتم تشجيع الطالب على التفكير والبحث لإلجابة 
على األسئلة في جمل كاملة باستخدام نصهم النموذجي. في الكتابة ، واصل الطالب العمل على النصوص السردية ملن خلالل اسلتلكلشلاف 

 ميزات اللغة المختلفة واستخدامها في كتاباتهم. يتم تصميم الطالب على غرار كيفية كتابة بداية مذهلة لنص سردي.

نحن نتعلم حل مشاكل الجمع باستخدام استراتيجيات مختلفة. قام الطالب بتحسين فهمهم للخوارزمية الرأسية ، والتقسيم والتجسير إلى 

أرقام. لقد تعلمنا أيضا  5أرقام و  1عشرات باستخدام هذه االستراتيجيات لحل المشكالت الكالمية التي تنطوي على إضافة أرقام مكونة من 

 معرفة الوقت بالدقيقة. تمكن الطالب من حساب الوقت المستغرق إلكمال المهام المختلفة ورسم ساعة إلظهار الوقت.

 

هذا المصطلح موضوع التحقيق لدينا هو ما يبقينا على ما يرام. أنشأ الطالب خطوط التحقيق الخاصة بهم وبدأوا التحقيق باستخدام مصادر 

 مختلفة متاحة. طور الطالب فهمهم حول الخيارات الغذائية الصحية وعادات النوم وأهمية األنشطة البدنية للحفاظ على صحة جيدة. 
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في القراءة، يركز الطالب على استخدام استراتيجيات الفهم، بما في ذلك السبب والنتيجة، والمقارنة والتباين لفهم النصوص. وباستخدام 

هذه االستراتيجيات، سيبني الطالب الثقة في مناقشة النصوص وتحليلها. في الكتابة، يواصل الطالب العمل على كتاباتهم المقنعة 

 والسردية. الخروج بأفكار عظيمة والكتابة في الفقرات هي أهداف للطالب في هذه األسابيع.

في الحساب، يتعلم الطالب استخدام مجموعة من استراتيجيات الضرب لحل المشاكل. من المهم جدا للطالب لتحسين الطالقة في حقائق 

الضرب، كما أنها سوف تساعدهم على بناء استراتيجيات عقلية أخرى عند حل مشاكل الضرب. يرجى توفير بعض الوقت في المنزل 

 لمساعدة طفلك مع حقائق الضرب األساسية.

وفي التحقيق، وضع الطالب اللمسات األخيرة على خطوط التحقيق الخاصة بهم، وهم اآلن يحققون في أسئلتهم. يتم تزويد الطالب 

بمجموعة من مهارات البحث، بما في ذلك القشط والمسح الضوئي، والبح وبما أن موضوع التحقيق الخاص بنا يتعلق بالصحة 

االجتماعية والعاطفية والبدنية للطالب، فإننا نوصي بشدة الطالب بممارسة عادات صحية، مثل ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام 

 الصحي والحفاظ على روتين نوم صحي.
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في كتابة هذا األسبوع ، كان طالب الصف السادس يعملون على تطوير فهمهم لتركيب الجمل المختلفة. لقد ركزنا على الجمل البسيطة 

 والمركبة والمعقدة. لقد واصلنا أيًضا تركيزنا على كلمات مفردات الموضوع المتعلقة بسؤالنا عن الصورة الكبيرة لالستفسار. في القراءة

 ، ركزنا على بناء فهمنا للنص من خالل تلخيص كل من النصوص الخيالية والواقعية.

أثناء موضوع االستفسار على أساس التغيرات االجتماعية والعاطفية والجسدية التي يمكن أن تؤثر على أجسادنا ، كان الطالب يعملون 

في مرحلة البحث الخاصة بهم. يقوم الطالب بالبحث لتطوير فهمهم ألسئلة محددة قاموا بطرحها حول الموضوع. استندت األسئلة إلى 

 مجال االهتمام الفردي لكل طالب حتى يتمكنوا من اكتساب فهم أعمق.

في الحساب تم تطبيق مجموعة من االستراتيجيات لحل مسائل الرياضيات التي تستخدم الجمع والطرح. ركز الطالب أيًضا على كيفية 
حساب الطول والمحيط باستخدام وحدات القياس المناسبة. كإحماء ، كنا نركز على تطوير معرفة الطالب باألرقام عند استخدام الجمع 

 والطرح والضرب.

 

 



 تالميذ األسبوع  

Respect     Pride    Trust     Perseverance  

 Term 1 Week 2 Term 1 Week 3 

FOUNDATION A: Mussa Azalia 

FOUNDATION B: Sarah Zarah 

FOUNDATION / 1C: Hanna Aleena 

GRADE 1D: Salah Eylul 

GRADE 1E: Mehmet Sumaya 

GRADE 2A: Rana Omer 

GRADE 2B: Zeenat Andrew 

GRADE 2C: Derin Andrew 

GRADE 3A: Mousa  Mariya 

GRADE 3B: Nawar  Ibtisam 

GRADE 3C:  Deyyan  Suraya  

GRADE 4A: Zain Yaren 

GRADE 4B: Yusuf Halid 

GRADE 5A: Muhammedemin  Maria 

GRADE 5B: Kasem Fatema 

GRADE 5C: Hamidh Kivanc 

GRADE 6A: Jeanette Ahmed 

GRADE 6B: Cameron Allaiza 

   

   



 الصفوف األنجليزية:

. ونأمل أن نستأنف دروس اللغة اإلنجليزية وجًها 1:11للفصل الدراسي األول  Zoomستستمر دروس اللغة اإلنجليزية عبر اإلنترنت عبر 
إذا كنت ترغب في التسجيل في فصول اللغة  122103:10:لوجه في الفصل الدراسي الثاني. يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى 

 اإلنجليزية المجانية.

 مجموعات اللعب 

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

للحصول على تفاصيل حول  122103:10:اآلخرين. ال يزال لدينا بعض األماكن المتاحة. يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى 

 كيفية تسجيل طفلك في مجموعة اللعب.

 نادي الحرف / الخياطة

صباًحا. لدينا فصل خياطة مبتدئ. يمكنك تعلم استخدام ماكينة الخياطة و االوفرلوكير. ستكون قادًرا  22 -صباًحا  2023األربعاء 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.5في 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. 122103:10:يرجى 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 


