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ميونيتي كو لقد كنا مشغولين للغاية هذا الشهر ، مع حدوث العديد من األشياء الرائعة ، والتي تستمر في تذكيرنا جميعًا كيف أن مدرسة داالس بروكس
 االبتدائية مكان خاص للغاية. أنا سعيد جًدا بمدى صعوبة عمل الجميع والمكاسب التعليمية التي يحققها الطالب بالفعل.
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 الرؤية: "أن يكون طالبنا يعرفون القراءة والكتابة واإلبداع واألمان والسعادة"

 Term 1 Issue 4 2322 

 تم اختيار قادة مدرستنا ونفخر بتمثيل مدرستهم وزمالئهم الطالب

 

 

 برنامج تعليم المدربين ، اللحاق بالركب والتوسيع

لدعم الطالب لتعويض ما فاتهم  2422من المتخصصين في التدريس للعمل كمدرسين في عام  0044تشرك المدارس الفيكتورية ما يقرب من 

هذا جزء من أكبر مبادرة في تاريخ الوالية لتزويد الطالب بالدعم اإلضافي المستهدف. حاليًا ، بدأ  .(COVID-09)بسبب جائحة فيروس كورونا 

في القراءة والرياضيات. سيتلقى الطالب ثالث مجموعات تركيز إضافية في كل موضوع على مدار  2-0مدرسونا وسيستهدفون الطالب من 

 األسبوع.
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 GRINبرنامج التدخل في 

هو برنامج لمعلمي الرياضيات االبتدائية والثانوية والمعلمين. يهدف إلى معالجة الصعععوبعات العتعي يعواجعهعهعا  GRINبرنامج التدخل 

الطالب عند تعلم الرياضيات. يستمر تقديم هذا البرنامج في جميع األفواج في جميع أنحاء المدرسة مع معالحعتعات إيعجعابعيعة معن قعادة 

 الحساب والمعلمين والطالب وأولياء األمور فيما يتعلق بما يلي:

 تحسين تعلم الحساب 

 زيادة الثقة 

 تحويل 

 تأثير على التدريس في الفصل 

 .تأثير على الطالب 

 

 

 اختبار نابلين

)برنامج التقييم الوطني لمحو األمية والحساب( الفصل الدراسي التالي لجمعيعع  NAPLANسوف يستأنف اختبار  NAPLANاختبار 

في مايو من كل  (NAPLAN)معرفة القراءة والكتابة والحساب  -الطالب في الصفين الثالث والخامس. ويعقد برنامج التقييم الوطني 

معايعو. تعقعيخعم اخعتعبعارات  24معايعو والعجعمعععة  04بيعن العثعالثعاء  NAPLAN Online، ستكون نافذة اختبار  2422عام. في عام 

NAPLAN .معرفة الطالب ومهاراتهم في الكتابة والقراءة وأعراف اللغة )اإلمالء والقواعد وعالمات الترقيم( والحساب 

 

 .توفر نتائج االختبارات معلومات للطالب وأولياء األمور والمعلمين ومديري المدارس ويمكن استخدامها لتحسين تحصيل الطالب

 NAPأو موقع  www.vcaa.vic.edu.auعلى  VCAA، يرجى زيارة موقع  NAPLAN Onlineلمزيد من المعلومات حول 

 www.nap.edu.auعلى 

 

 التجميعات

مساًء. نستمر في الحفات على المسافة االجتماعية لدينا والبقاء في الهواء الطلق إذا سعمع    0044التجمع هو ثاني يوم جمعة في الساعة 

 الطقس بذلك. ستتاح لقادة مدرستنا الفرصة لقيادة الجمعيات.

 

اجتماع المدرسة -مارس  22الجمعة  -األسبوع الثامن   

التجمع الجماعي )رحب اآلباء بحضور الفصل الدراسي( -الجمعة األول من أبريل  -األسبوع التاسع   

 اجتماع المدرسة -أبريل 8الجمعة  -األسبوع العاشر
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 معايير سالمة الطفل

االبتدائية بسالمة ورفاهية جميع األطفال والشباب. سيكون هذا هو المحور  Dallas Brooks Communityتلتزم مدرسة 

 األساسي لرعايتنا واتخاذ القرار.

 ال تتسام  مدرسة داالس بروكس كوميونيتي االبتدائية مع إساءة معاملة األطفال.

االبتدائية بتوفير بيئة آمنة لألطفال حيث يكون األطفال والشباب آمنعيعن ويشعععرون  Dallas Brooks Communityتلتزم مدرسة 

باألمان ، ويتم سماع أصواتهم حول القرارات التي تؤثر على حياتهم. وسيولى اهتمام خاص للسالمة الثقافية ألطفال السكان األصليعيعن 

 واألطفال من خلفيات متنوعة ثقافياً و / أو لغوياً ، فضالً عن سالمة األطفال ذوي اإلعاقة.

 

االبتدائية مسؤولية فهم الدور المهم والمحدد العذي يعلعععبع   Dallas Brooks Communityيتحمل كل شخص مشارك في مدرسة 

 بشكل فردي وجماعي لضمان أن تكون رفاهية وسالمة جميع األطفال والشباب في طليعة كل ما يفعلون  وكل قرار هم يصنعون.

 هناك سبعة معايير آمنة لألطفال ، باإلضافة إلى مبدأ الدمج

استراتيجيات لترسيخ ثقافة تنتيمية لسالمة الطفل0 0المعيار    

سياسة سالمة الطفل أو بيان االلتزام بسالمة الطفل0 2المعيار    

مدونة سلوك سالمة الطفل0 0المعيار    

الفحص واإلشراف والتدريب وممارسات الموارد البشرية األخرى التي تقلل من مخاطر إساءة معاملة األطفال0 0المعيار   

إجراءات االستجابة واإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال المشتب  بها0 2المعيار    

استراتيجيات لتحديد وتقليل أو إزالة مخاطر إساءة معاملة األطفال0 6المعيار    

 استراتيجيات لتعزيز مشاركة األطفال وتمكينهم0 7المعيار  
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 عمليات التسجيل الجديدة

2422ال يزال يتم قبول التسجيالت لعام  - 6من السنة التأسيسية إلى السنة   

 يرجى مراجعة موتفي 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 أن  في حالة تغيير أرقام الهاتف ، يمكن لعلعمعدرسعة االتصعال 

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

شخص ما بإحضار طفلك ، فيرجى التأكد من أنك أبلغت المدرسة شخصيًا حتى يعمعكعن إضعافعة هعذا الشعخعص إلعى قعائعمعة العطعوارئ 

 الصطحاب طفلك.

 -CSEF :التطبيقات المفتوحة اآلن قدم اآلن 

)المعسكرات والرياضة وصندوق الرحالت( المتاحة في المكتب. إذا كان لديك بطاقة رعاية صحية أو بطاقة امتيعاز  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. 022

 

 

 

 أخبار مكتب أدارة المدرسة 

 

 

 

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

 

أبريل                                                      اليوم األول من الفصل الدراسي الثاني 26الثالثاء   
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 أخبار روضة 

 What the"و  "Chasey"و  "Hide and Seek"يطلب العديد من األطفال من أصدقائهم ويدعونهم للعب ألعاب جماعية مثل 

Time Mr Wolf ؟" للعب "ما هو الوقت يا سيد وولف؟" يصطف األطفال معًا بفارغ الصبر بينما طفل واحد هو الذئب. يتشاركون

ا معرفتهم بالعد ويتبنون شعور الترقب كلما اقتربوا أكثر من الذئب. عندما يعلن الذئب "حان وقت العشاء!" ، فإنهم جميعًا يجرون بأسرع م

يمكن ، مستخدمين عضالتهم الكبيرة وتنسيقهم وتحكمهم بينما ينسجون داخل وخارج بعضهم البعض ومعدات اللعب. هناك لعبة رائعة 

، Duck ،Duck"أخرى تعمل على تطوير المهارات االجتماعية وتطوير اللغة ومهارات االستماع والحركة البدنية والتنسيق وهي 

Goose". 

من خالل ممارسة األلعاب الجماعية ، سيتعلم األطفال تحسين مهاراتهم االجتماعية ، وإدراك اآلخرين من حولهم ، وتعلم كيفية التفاعل. 

توفر لعبة بسيطة فرًصا للطفل لممارسة مهارات حل المشكالت. في المواقف التي تحتاج فيها المجموعة إلى تحديد من يذهب أوالً ، 

يتعرفون على عملية صنع القرار. بمجرد اللعب ، يمكن لأللعاب تعليم مهارات اجتماعية مهمة ، مثل التواصل اللفتي ، والمشاركة ، 

ل واالنتتار ، والتناوب ، واالستمتاع بالتفاعل مع اآلخرين. إن ممارسة األلعاب الجماعية الكبيرة تشجع األطفال على ممارسة مهارات تباد

 األدوار وتوفر لألطفال فرًصا للمشاركة في تجارب المجموعة بأكملها.

 التجارب العلمية

كان العديد من األطفال مهتمين بتجارب األلوان المفقودة. لدعم هذا ، أجرينا بعض الخبرات العلمية الجماعية. إحدى التجارب التي 

كمجموعة ، مألنا طبقًا بالحليب ، ثم أضفنا قطرة أو اثنين من األلوان  ."Magic Milk"هي تجربة  Red Groupأجريناها في 

األساسية الثالثة. ثم تناوب األطفال على تقطير القليل من سائل غسيل األطباق في الطبق. على الفور انفجرت األلوان وتحولت في 

 جميع االتجاهات. اندهش األطفال وذهلوا برد الفعل بين السوائل. سألت األطفال إذا كان بإمكانهم تسمية األلوان األساسية ، فقالت رندة

وإسالم ، "األصفر واألزرق واألحمر". قامت هدى ، معلمة برنامج اللغة العربية لدينا بسؤال األطفال عما إذا كان بإمكان أي شخص 

أزرق". وبينما كانت األلوان  -أصفر ، أزرق  -أحمر ، أصفر  -تسمية األلوان باللغة العربية. رفعت ميسم يدها وقالت مع هدى: "أحمر 

تدور ، قال حسين: "أرى اللون األخضر". تحدثنا عن األلوان الثانوية ، وما األلوان الثانوية التي يمكننا صنعها عندما نمزج األلوان 

انبهر العديد من األطفال بهذه التجربة واستمروا في استكشاف طرق مختلفة لعمل أنماط في الحليب باستخدام ألوان الطعام . األساسية

 وسائل غسل األطباق.
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 أخبار روضة 

مثل هذا السبب والنتيجة ، تعد الخبرات العلمية العملية طريقة رائعة ليس فقط للتعرف على عالم العلوم الرائع ، ولكنها تتي  أيًضا 

.لألطفال فرصة لممارسة والتعرف على المساهمات التي يقدمونها في المشاريع / التجارب المشتركة  

 

 برنامج اإلثراء اللغوي

أبفيلد وداالس كيندرز محتوتان ألنهما جزء من برنامج إثراء اللغة الذي تقدم  خدمات أمراض النطق في فيكتوريا وجزء من 

صندوق االستعداد للمدرسة. سيلين ، أخصائية أمراض النطق ، ستعمل مع كل مجموعة كل أسبوع لمدة ساعة واحدة ، حيث سيشارك 

األطفال في األنشطة التعليمية بقيادة سيلين والمعلمين. وهي مصممة لتطوير مهارات االتصال االستقبالية والتعبيرية والبناء على 

مفردات اللغة اإلنجليزية. خالل الجلسة األولى ، أتهر األطفال معرفتهم حول تسمية عناصر المالبس ومارسوا قبضة الكماشة 

الحركية الدقيقة عن طريق تعليق المالبس على حبل الغسيل الصغير. كما أتهروا فهمهم لحروف الجر لكلمات المكان مثل "فوق ، 

 وتحت ، وفوق ، وما فوق".

 

 نتطلع إلى رؤية فوائد البرنامج في تطوير لغة األطفال على مدار العام.

 

 يوم االنسجام

مارس هو يوم الوئام. لالحتفال بالتنوع الثقافي ، ندعو جميع األطفال الرتداء اللون البرتقالي. 20يوم االثنين ،   

 شكرا لك!

 

 







 معرفة القراءة والكتابة

لكاملة. ا في القراءة والكتابة ، واصلنا تعلمنا ألغاني الحضانة. يتعلم األطفال أن يتذكروا قافية الحضانة ويأخذوا نفسا عميقا في محطات توقفنا 

مل استمتع الطالب بإبداع ابتكارات على أغاني الحضانة الخاصة بهم والكتابة عن األصدقاء والعائالت بدالً من الشخصية. لقد قام طالبنا بع

 .P I Nوهم ينتقلون اآلن إلى  .Tو  Aو  Sرائع في تعلم الحروف 
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 أخبار المرحلة التمهيدية 

 تحقيق

 الحساب 

واصل الطالب التأسيسي تعلمهم كل شيء عن أنفسهم مع التركيز على أنا ، نحن. لقد كانوا يكتشفون من هم من خالل جلسات اللعب 

 التنموية ، حيث اكتشفنا هويتنا واستخدمنا المالبس واللعب والمطابخ ودمجنا طعاًما تخيليًا متعدد الثقافات ليستكشف  الطالب.

وما بعده ، باستخدام مواد مختلفة لمساعدتهم. لقد أحببنا أيًضا  04إلى  0في الحساب ، كان الطالب يتدربون حقًا على كيفية العد من 

التعرف على األنماط ، واستمتعنا بإنشاء أنواع مختلفة من األنماط. لقد تعلم الطالب أن  يمكنك عمل نمط ليس فقط من خالل اللون ولكن 

  باألشكال أيًضا.



 
 
 في محو األمية ، واصلنا تعلمنا من األساطير والخرافات. لقد قرأنا هذا األسبوع قصة "الحمار وسائق ". يستمتع الطالب بعالعتعععرف ععلعى هعذه
القصص ومناقشة الشخصيات وما هي مغزى القصة. في الكتابة ، كان الطالب يعملون على الكعتعابعة بعيعن السعطعور والعتعععرف ععلعى تعكعويعن 

 الحروف. لقد تحدثنا كثيًرا عن أهمية الحفات على كتبنا مرتبة ورائعة حتى نتهر لآلخرين أننا نفخر بتعلمنا.

 

 

 

 

 

 1أخبار المرحلة  
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 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

  تحقيق

في الحساب ، تعلمنا كيفية تكوين أعداد مكونة من رقمين. هناك لعبة ممتعة يمكنك لعبها في المنزل مع طفلك وهي تكوين أرقام بها 

مع العشرات أوالً. يمكنك أيًضا التدرب على تكوين الخطابات في المنزل ، وهذا  22عشرات وآحاد. نتحدث عن سبب كتابة الرقم 

 سيساعد طفلك بشكل أكبر في الفصل الدراسي. لقد عملنا أيًضا على تحديد األنماط واستمرارها.

في االستفسار ، استمر الطالب في تعلمهم عن هويتهم. كان الطالب يرسمون خريطة تعليمية ويجيبون على أسئلة "ما أفعل  لعائلتي" 

و "ما تفعل  عائلتي من أجلي". استخدم الطالب هذه المعلومات لفرز اإلجابات المتشابهة معًا لمعرفة كيف يمكن أن ترتبط عائالتهم 

 بطريقة ما.



 

 

 

 

 

 

 االستفسار ، طور الطالب أسلوب التعلم الخاص بهم. بدأ الطالب في األسبوعين الماضيين في بناء وإنشاء الطواقم الشخصية التي تمثل جميع

جوانب حياتهم المختلفة. بدأوا بوضع خطة ورسموا صوراً للرموز المختلفة التي تمثل أنفسهم وثقافتهم وهويتهم. شكًرا للوالدين الذين 

 أحضروا الزجاجات التي سنستخدمها خالل وحدة االستفسار الخاصة بنا.

 

وجمع أطفالك من باب كل فصل دراسي. 2، نطلب أيًضا من اآلباء عدم دخول مبنى العام األخضر  COVIDنتًرا لقواعد   

2اخبار المرحلة    
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 

 

 

 

 

في مجال محو األمية ، كان الطالب ينهون وحدتنا الخاصة بنوع كتابة السيرة الذاتية. لقد عملوا على نسخة جيدة من السير الذاتية 

ألصدقائهم ونشر أعمالهم باستخدام الكمبيوتر. قام بعض الطالب أيًضا بإنشاء كتب ورسمها بالصور. في القراءة ، استمر األطفال في 

التعرف على األسئلة الحرفية وكيفية العودة إلى النص للعثور على إجاباتهم. لقد كانوا أيًضا يدرسون األسماء ويفهمون االختالفات بين 

 األسماء الصحيحة والعامة.

 

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

ا وثالثة أرقام. بدأ الطالب في تعلم استراتيجيات الجمع التي ستساعدهم في حل الجمل العددية وممارسة الحقائق الزوجية. لقد استمتعوا حقً 

 بلعب ألعاب األرقام باستخدام البطاقات والعدادات. يتعلم الطالب التعرف على شهور السنة والمواسم المقابلة لها.
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في الحساب ، كان الطالب يبنون استراتيجيات لطرح األرقام. لقد استخدموا خطوط األعداد ومعرفتهم بعائالت الحقيقة لحل الجمل 
العددية مع اإلضافات المفقودة. بدأ الطالب في استكشاف وإنشاء الرسوم البيانية. خالل الدرس ، كان الطالب يتدربون على جمع 

 البيانات في قائمة ، وإنشاء رسم بياني شريطي وتفسير ما تخبرهم ب  الرسوم البيانية.

في محو األمية ، أكمل طالب الصف الثالث تقارير المعلومات الخاصة بهم. تمكن الطالب من البحث عن موضوع صحي. لقد تمكنوا من 
غة ن لالكتابة باستخدام جملة الموضوع مع التفاصيل الداعمة. لقد بدأنا وحدة الكتابة المقنعة لدينا. خالل هذه الوحدة ، سيتعلم الطالب تضمي
مقنعة لجعل حججهم قوية. في القراءة كنا نقرأ النصوص ونتوقع ما هو النص باستخدام العنوان والصور والكلمات الرئيسية. يركز 

 الطالب أيًضا على تحديد الفرق بين الحقائق واآلراء.
 

في االستفسار ، واصل الطالب استكشاف موضوعنا ، "ما الذي يبقينا في حالة جيدة؟" لقد جمع الطالب بيانات حول المجاالت الثالثة 

لالختيار االجتماعي والجسدي ونمط الحياة من خالل مس  الفصل. لقد استخدموا هذه البيانات إلنشاء الرسوم البيانية الشريطية لتحديد 

المشاكل الصحية الرئيسية في صفنا. سيواصل الطالب وحدة االستفسار الخاصة بهم من خالل تصميم مشروع يساعد في تعليم األشخاص 

 كيفية تحسين صحتهم.

 تذكر كل يوم يحتاج الطالب إلى إحضار:

 قبعة وزجاجة شرب وقناع ·

 اقرأ كل ليلة ·

 رب على تهجئة الكلمات

 أكمل واجبك ·
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في القراءة ، نتعلم اإلجابة على النصوص المقروءة والعثور على الفكرة الرئيسية جنبًا إلى جنب مع بعض التفاصيل الداععمعة كعدلعيعل. يعتعم 
تشجيع الطالب على التفكير والبحث للعثور على الغرض من النص بدقة وفهم الفكرة الرئيسية باستخدام نصهم النمعوذجعي. فعي العكعتعابعة ، 
 واصل الطالب العمل على النصوص السردية من خالل تطوير توجههم وتعقيدهم وحلهم. لقد قاموا بالتحرير لنشر آخر قطعة كتابة سردية.

نحن نتعلم حل مشاكل الجمع باستخدام استراتيجيات مختلفة. استمر الطالب في حل المشكالت الكالمية التي تتضمن إضافة أعداد مكونة من 

 ناءرقمين وثالثة أرقام باستخدام استراتيجيات متعددة. وقد تمكنوا أيًضا من مزج الضرب والجمع باستخدام آلة األرقام. لقد تعلمنا كيفية ب

 أسئلة االستطالع وتطوير الرسوم البيانية لعرض النتائج.

 

هذا المصطل  موضوع االستفسار لدينا هو ما يجعلنا في حالة جيدة. بدأ الطالب في التحقيق باستخدام مصادر مختلفة متاحة. لقد طوروا . 

الخاصة بهم للبحث واكتشاف المعلومات حول الخيارات الغذائية الصحية وعادات النوم وأهمية  netbooksمهاراتهم في استخدام 

 األنشطة البدنية للحفات على صحة جيدة. انهم يعملون حاليا نحو مشروعهم.
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في القراءة ، ركز الطالب على استخدام استراتيجيات الفهم ، بما في ذلك المقارنة والتباين والتسلسل لفهم النصوص. باستخدام هذه 

االستراتيجيات ، سيبني الطالب الثقة في مناقشة النصوص وتحليلها. في الكتابة ، يركز الطالب على كتاباتهم السردية ، بدًءا من تفكيك 

 جزء من نص نموذجي ، واالنتقال إلى تخطيط وبناء قصصهم السردية.

في الحساب ، يتعلم الطالب استخدام مجموعة من االستراتيجيات لحل مشاكل القسمة. من المهم جًدا للطالب تحسين الطالقة في حقائق 

الضرب ، حيث ستساعدهم في بناء استراتيجيات عقلية أخرى عند حل مشاكل القسمة. يرجى تخصيص بعض الوقت في المنزل لمساعدة 

 طفلك في حقائق الضرب األساسية.

في االستفسار ، أكمل الطالب مراحل التحقيق واالستدالل من التعلم االستقصائي. عملوا في مجموعات صغيرة وقدموا تفكيرهم في 

Flipgrid.  فيFlipgrid  أجزاء من الحقائق لتبرير أسبابهم. ستكون المرحلة  0، أوضحت كل مجموعة سبب أهمية موضوعها وذكروا

 التالية من التعلم هي أن يقوم الطالب بتصميم بعض اإلجراءات لمواصلة تعلم استفساراتهم.
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في الكتابة هذا األسبوع ، كان طالب الصف السادس يعملون على تطوير فهمهم للنص المقنع. لقد ركزنا على بنية النص وبعض تقنيات 

اإلقناع الشائعة التي يتم تطبيقها في المقاالت المقنعة. لقد واصلنا أيًضا تركيزنا على كلمات مفردات الموضوع المتعلقة بسؤالنا عن 

الصورة الكبيرة لالستفسار. ركزنا في القراءة على بناء فهمنا لغرض المؤلف باإلضافة إلى األسباب والتأثيرات في كل من أنواع 

 النصوص الخيالية وغير الخيالية.

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. أكمل الطالب شبكات التقليب الفردية لتقديم أسئلة البحث الخاصة 
 بهم التي طوروها على مدار األسابيع.

في الحساب تم تطبيق مجموعة من االستراتيجيات لحل مشاكل الضرب. ركزنا بشكل خاص على تطبيق استراتيجيات التقسيم ونمذجة 
المنطقة لحل مشاكل الضرب هذا األسبوع. كان الطالب يركزون أيًضا على حساب المنطقة باستخدام وحدات القياس المناسبة. كإحماء ، 

 كنا نركز على تطوير معرفة الطالب باألرقام عند استخدام الضرب.

 

 



 تالميذ األسبوع  
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 Term 1 Week 2 Term 1 Week 3 

FOUNDATION A: Rutba Aaliyah  

FOUNDATION B: Alizeh Isaac 

FOUNDATION / 1C: Artemis Abby 

GRADE 1D: Amina Jude 

GRADE 1E: Patrick Maram 

GRADE 2A: Jazaiah  Salma 

GRADE 2B: Aleeysa Andrew 

GRADE 2C: Adnan Yazel 

GRADE 3A: Mustafa Fatima 

GRADE 3B: Elizan Adam 

GRADE 3C: Fatimah Abdirahman  

GRADE 4A: Hibbah Musa 

GRADE 4B: Aaliyah  Mustafa 

GRADE 5A: Sahar Sadiq 

GRADE 5B: Navraj Gulsum 

GRADE 5C: Hamidh Deniz 

GRADE 6A:   

GRADE 6B: Gabriel Serena 

   

   



 الصفوف األنجليزية:

. ونأمل أن نستأنف دروس اللغة اإلنجليزية وجًها 2422للفصل الدراسي األول  Zoomستستمر دروس اللغة اإلنجليزية عبر اإلنترنت عبر 
إذا كنت ترغب في التسجيل في فصول اللغة  4009072407لوج  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  4009072407اآلخرين. ال يزال لدينا بعض األماكن المتاحة. يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى 

 كيفية تسجيل طفلك في مجموعة اللعب.

 نادي الحرف / الخياطة

صباحا. لدينا فصل خياطة مبتدئ. يمكنك تعلم استخدام ماكينة الخياطة و االوفرلوكير. ستكون  00044 -صباحا  9002األربعاء صباحا  

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

 

 بداية صحية لنادي اإلفطار:

ى تم تشغيل نادي اإلفطار مرة أخرى ، لدينا نماذج لآلباء لملءها إذا كنت تريد أن يحضر أطفالك نادي اإلفطار ، يرجى تعبئتها والعودة إل

 المركز أو مكتب المدرسة.

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

 4009072407إذا كنت ترغب في التطوع يرجى االتصال على 

 

 

 

 

 شكرمكتبة األلعابيال،

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

 إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات. 4009072407يرجى االتصال أو إرسال رسالة نصية إلى 

 .فاطمة 

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

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 






