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 التعلم

DBCPSفي ، 

نتلقى تعليقات رائعة من أولياء األمور والطالب والموظفين وزوار المدرسة وأعضاء أوسع في مجتمع المدرسة. إنه يركز على كيفية تصرف     
 طالبنا ، وكيف يتحدثون عندما يزور أعضاء المجتمع الفصول الدراسية ، ولكن األهم من ذلك كله هو كيفية مناقشة طالبنا وتحدى تعلمهم.

البًا يشرح هدفه ع طإذا سألت أحد طالبنا عن تعلمهم ، فغالبًا ما تسمع إشارات إلى النية التعليمية ومعايير النجاح التي تحدد ماذا وكيف يتعلمون. قد تسم
 التعليمي ويصف كيف سيحقق هدفه وما سيفعله للوصول إليه.

تنفيذ من يتحدث مصطلح "أساليب التعلم" عن مفهوم أن كل طالب يتعلم بشكل مختلف. يفهم مدرسونا االختالفات في أنماط تعلم الطالب ، حتى يتمكنوا 
 استراتيجيات أفضل الممارسات في أنشطتهم اليومية ومناهجهم وتقييماتهم.

قتراب اال نشجع جميع اآلباء على معرفة المتعلمين ألطفالهم ، حتى تتمكن من مساعدتهم في ما يحتاجون إليه بالضبط. من خالل فهم أعمق لهم ، يمكنك
 منهم كصديق وإرشادهم كمرشد لجعلهم يغيرون سلوكهم ومواقفهم. تحدث مع طفلك بشكل متكرر.

ي أحد الوالدين ، فإن إحدى طقوسي اليومية هي أن أسأل أطفالي ، "ماذا تعلمت اليوم؟" ويتبع ذلك "كيف تعلمت ذلك؟" و "كيف تعرف ما 
 بصفت 

ا طرح هذه األسئلة عىل طفلك لقياس مدى تقدم تعلمه. 
ً
ي تعلمك؟" هل لي أن أغتنم هذه الفرصة ألطلب منك أيض

 إذا كنت ناجًحا ف 

 معايير سالمة الطفل

 تلتزم مدرسة داالس بروكس كوميونيتي

االبتدائية بسالمة ورفاهية جميع األطفال والشباب. سيكون هذا هو المحور األساسي لرعايتنا واتخاذ القرار..  

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

 تلتزم مدرسةمدرسة داالس بروكس االبتدائية

ى حياتهم. عل االبتدائية بتوفير بيئة آمنة لألطفال حيث يكون األطفال والشباب آمنين ويشعرون باألمان ، ويتم سماع أصواتهم حول القرارات التي تؤثر 
وسيولى اهتمام خاص للسالمة الثقافية ألطفال السكان األصليين واألطفال من خلفيات متنوعة ثقافياً و / أو لغوياً ، فضالً عن سالمة األطفال ذوي 

 اإلعاقة.

 فريق  الرئيسي 

 المديرة: فاليري كاريتيانا

 المدير المساعد باإلنابة: السيدة يون تشن

 مسؤول عمليات المكتب: السيد تيم براون
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  يتحمل كل شخص مشارك في مدرسة مدرسة داالس بروكس االبتدائية

كل ما  يعةاالبتدائية مسؤولية فهم الدور المهم والمحدد الذي يلعبه بشكل فردي وجماعي لضمان أن تكون رفاهية وسالمة جميع األطفال والشباب في طل
 يفعلونه وكل قرار هم يصنعون.

 هناك سبعة معايير آمنة لألطفال ، باإلضافة إلى مبدأ الدمج.

استراتيجيات لترسيخ ثقافة تنظيمية لسالمة الطفل: 1المعيار    

سياسة سالمة الطفل أو بيان االلتزام بسالمة الطفل: 2المعيار    

مدونة سلوك سالمة الطفل: 3المعيار    

الفحص واإلشراف والتدريب وممارسات الموارد البشرية األخرى التي تقلل من مخاطر إساءة معاملة األطفال: 4المعيار    

إجراءات االستجابة واإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال المشتبه بها: 5المعيار    

استراتيجيات لتحديد وتقليل أو إزالة مخاطر إساءة معاملة األطفال: 6المعيار    

استراتيجيات لتعزيز مشاركة األطفال وتمكينهم: 7المعيار    
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 عمليات التسجيل الجديد

2022ال 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 ، يمكنن لنلنمندرسنة االتصنال 

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

شخص ما بإحضار طفلك ، فيرجى التأكد من أنك أبلغت المدرسة شخصيًا حتى ينمنكنن إضنافنة هنذا الشنخنص إلنى قنائنمنة النطنوارئ 

 الصطحاب طفلك.

 -CSEF :التطبيقات المفتوحة اآلن قدم اآلن 

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

عبارة عن دفعة بقينمنة  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. 125

 

 

 

 أخبار مكتب أدارة المدرسة 

السنة الثانية -األربعاء األول من يونيو   

السنة الخامسة استكشاف توغل  -حزيران )يونيو(  6االثنين 

 الطاقة

يوم مجاني للطالب في عيد ميالد كوينز -يونيو  13االثنين   

مؤسسة /  —يونيو  16الخميس  Yr1 حديقة حيوان ملبورن 

آخر يوم من الفصل الدراسي الثاني -يونيو  24الجمعة   

 مجموعة مالبس الشتاء الموحدة

 Prep Governmentكجزء من برنامج الزي الرسمي الميسور التكلفة التابع لحكومة فيكتوريا ، يتأهل كل طالب في مدرسة 

School  الحاصل على صندوق المعسكرات والرياضة والرحالت(CSEF)  تلقائيًا للحصول على قسيمة حزمة موحندة. ينرجنى

 .2االتصال بمعلم طفلك أو مكتب المدرسة. إغالق التطبيقات في نهاية الفصل الدراسي 



 معرفة القراءة والكتابة

لقد استمتع الطالب بإصدار األصوات وتشكيل الحروف بشكل صحيح  ."e h rm d"في مجال محو األمية ، كان الطالب يتعلمون الحروف 

والعثور عليها في النص. لقد كان من الرائع أن نرى الكثير من طالبنا يتدربون على كلماتهم عالية التردد في المنزل. في الفصل ، كان 

 في جملة ، ويحددونهم في جميع أنحاء الغرفة ويلعبون ألعاب الفرز أثناء القراءة. HFWالطالب يجدون 
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 أخبار المرحلة التمهيدية 

 تحقيق

 الحساب 

في االستفسار ، انتهى الطالب من الضبط في المرحلة لالستعالم ، حيث استمعوا إلى القصص ومقاطع الفيديو الكتشاف الكثير من 
المعلومات حول الحيوانات. ثم ابتكر الطالب تساؤالتهم وطرحوا أسئلة ذات مغزى لجمع معلومات جديدة. طرح الطالب بعض األسئلة 

 الرائعة مثل ؛ "ماذا تأكل الحيوانات" ، "أين تعيش الحيوانات" و "كيف تبدو الحيوانات".

كل يوم كان الطالب يركزون على رقم ويظهرون طرقًا مختلفة لتكوين هذا الرقم. يتعلم . 10في الحساب ، كنا نتعلم عن األرقام حتى 

الطالب أيًضا عن اإلجراءات الروتينية التي تحدث في الصباح وبعد الظهر والمساء. لقد ركزنا على ما يحدث في أوقات مختلفة من 

 اليوم ، مثل تنظيف أسناننا بالفرشاة والذهاب إلى الفراش وتناول الحبوب.
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 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق

في محو األمية ، كنا نركز على القصص الخيالية مثل جاك وشجرة الفاصولياء. يستمتع الطالب بالتعرف على هذه القصص ومناقشة 

األسماء والصفات واألفعال .. في الكتابة ، كان الطالب يعملون على كتابة القصص مع الشخصيات واإلطار والمشكلة والحل. نحن 

نركز على الكتابة بين السطور والتعرف على تكوين الحروف. نحن أيًضا نحافظ على كتبنا مرتبة ورائعة حتى نظهر لآلخرين أننا 

 نفخر بتعلمنا.

 في االستفسار ، الطالب

التعرف على الضوء والصوت. كان الطالب يستكشفون كيف تسمع الحيوانات المختلفة وترى. نحن مستمرون في اكتشافاتنا من 

 خالل اكتشاف وفرز المعلومات التي تعلمناها.

ا في الحساب ، كنا نتعلم عن الجمع باستخدام العد على وعد الكل. لقد تعلمنا أيًضا عن االحتماالت. من األلعاب الممتعة التي يمكنك لعبه

مع طفلك طرح أسئلة مثل )على األرجح ، غير مرجح ، مؤكد ، مستحيل( سيدخل النمر إلى المنزل؟ من المفيد أيًضا ممارسة تكوين 

 األرقام في المنزل ألن ذلك سيساعد طفلك بشكل أكبر في الفصل الدراسي.
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 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 

 

واصلنا في األسبوع الثالث التركيز على أنواع النصوص المختلفة وخصائصها. نظرنا في الدعوات والخطابات وما الميزات -قراءة 

انتقلنا إلى مقارنة النصوص. لقد قرأنا إصدارات  4التي تحتوي عليها وكيف كان هذان النوعان من النصوص مختلفين. في األسبوع 

وننظر في كيفية تغير المحتوى في كل قصة حتى لو بقيت الحبكة األساسية كما هي. بعد  The Three Little Pigsمختلفة من 

 استكشاف اللواحق لبضعة أسابيع ، ننتقل اآلن إلى النظر في البادئات المختلفة وكيف يغيرون معنى الكلمة األساسية.

نحن نواصل العمل على رواياتنا. بعد رسم شخصياتنا ووضع الكلمات وكتابتها لوصفها ، انتقلنا بعد ذلك إلى إنشاء مشكلتنا  -الكتابة

والحل لقصتنا. نحن نخطط لقصصنا حتى يكون لدينا فكرة واضحة عما يحدث في كل قسم وبعد ذلك سنكون مستعدين للكتابة! أنشأ 

 الطالب بعض الشخصيات واإلعدادات الرائعة ونحن جميعًا متحمسون لمعرفة أنواع القصص الرائعة التي تأتي من هذه.

اتيجيات لحل  اتيجيات لحل مشاكل الطرح. يستخدم الطالب مجموعة من االست  ي العمل عىل مجموعة من االست 
نحن مستمرون ف 

ي أيها أكتر فاعلية. سُيطلب من الطالب قراءة مسائل صياغة الطرح مثل: 
 المشكالت والنظر ف 

؟. 51لعبة وسامي لديها  02تانيا لديها  ي تمتلكها تانيا أكتر من سامي
ما هو عدد األلعاب الت   

 في األسبوع الثالث ، انتهينا من وحدتنا على األشكال ثالثية األبعاد. استخدم الطالب شبكة من الشكل ثالثي األبعاد لعمل مخلوق. كانوا

قادرين على رؤية كيف يمكن استخدام األشكال ثنائية األبعاد إلنشاء شكل ثالثي األبعاد. في األسبوع الرابع نبدأ في استكشاف الكتلة 

والقدرة. هذه وحدات تفاعلية رائعة حيث يحصل الطالب على فرصة لتقدير والتحقق من الحاوية التي تزن أكثر وأي حاوية تحتوي على 

 المزيد.
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 تحقيق

 
نحن مستمرون في التحقيق في الضوء. لقد نظرنا إلى الظالل وكيف عندما يسطع الضوء على سطح ما من زاوية معينة فإنه يخلق 

أنواعًا مختلفة من الظالل. ذهب الطالب إلى الخارج للتتبع حول ظاللهم لمعرفة نوع األشكال التي صنعوها. أبِق أصابعك متقاطعة 

لبعض األيام المشمسة حتى نتمكن من االستمرار في تجربة الضوء! يرجى تذكر إعادة إشعار توغل الضوء والصوت في األول من 

 يونيو.

  الواجب المنزلي:

 يتوقع من جميع الطالب إحضار دفتر الواجب المنزلي والقارئ في كل يوم جمعة مع العمل المنجز من الشبكة.
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب
في الحساب ، كان الطالب يعملون على استراتيجيات عقلية لحل مشاكل اإلضافة بكفاءة. تتضمن بعض هذه اإلستراتيجيات جسًرا إلى .

، زوجي وقريب من الزوجي. اكتشف الطالب أيًضا ميزات األشكال ثنائية األبعاد من خالل استخدام األلواح الهندسية. كان هذا  10
 نشاطًا عمليًا رائعًا حيث كان عليهم أيًضا حل المشكالت باستخدام كمية محدودة من األشكال ثنائية األبعاد إلنشاء صورة.

 

في مجال محو األمية ، كان الطالب يبحثون في النصوص الواقعية المتعلقة بوحدة االستفسار الخاصة بنا. استخدم الطالب النصوص 
 لتحديد الميزات التنظيمية ، والعمل على معنى الكلمات غير المعروفة واإلجابة على األسئلة الحرفية واالستنتاجية. في الكتابة ، بدأنا

وحدتنا الجديدة لتقارير المعلومات. يقوم الطالب بتفكيك تقارير المعلومات لتحديد الهيكل واختيار الكلمات مع التركيز على المفردات 
 الخاصة بالموضوع. خالل األسبوع القادم ، يتدرب الطالب على تسجيل وفرز المعلومات األساسية الموجودة في البحث.

. 

في االستفسار ، كان الطالب يعملون على التحقيق في خطوط استفسارتهم من خالل استخدام مصادر المعلومات المتعددة. يتعلم 

الطالب كيفية تسجيل المعلومات األساسية في هذه المرحلة. بعد ذلك ، سيبدأ الطالب في أخذ معلوماتهم الجديدة للتفكير في إجراء 

 للمساعدة في حل سؤالنا الكبير.
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

  

والتي ترتبط بوحدة االستفسار الخاصة بنا  -في القراءة ، واصلنا اكتشاف المزيد من نصوص المعلومات بناًء على الموائل والحيوانات 
بهذا المصطلح. يتم تشجيع الطالب على تحديد وفك الكلمات المعقدة لتعزيز فهمهم للنصوص. كنا نتعلم كتابة البيانات من النص وإنشاء 
أسئلة لتلك العبارات. في الكتابة ، كان الطالب يتعلمون كتابة نصوص معلومات حول الحيوانات تتعلق بموضوع استفسارهم. لقد كانوا 

 .يبحثون للعثور على الحقائق وتمكنوا من استخدامها في كتاباتهم. سيستمر الطالب في تطوير فهمه لبنية النص المعلوماتي وميزاته اللغوية

، عائالت الحقائق والخوارزمية الرأسية  100أو  10واصلنا استكشاف استراتيجيات الطرح لحل مشاكل الطرح. استخدمنا الجسر إلى 

مل لحل مسائل الطرح. يتعلم الطالب أيًضا عن األشكال ثنائية األبعاد. لقد تم إشراكهم في الجمع بين األشكال ثنائية األبعاد المختلفة لع

 واألشكال الورقية.   تنغرم أشكال مركبة باستخدام أشكال

 

هذا المصطلح موضوع استفسارنا هو "مشاركة كوكبنا". ناقشنا سؤال االستفسار الكبير "كيف تشارك جميع مخلوقات األرض الكوكب؟" 

شارك الطالب تفكيرهم وتساؤلهم فيما يتعلق بموضوع االستفسار. لقد استكشفوا النظام الغذائي للحيوانات المختلفة وسالسل الغذاء. نحن 

 نعمل على تطوير فهم العالقة بين الحيوانات المختلفة في السلسلة الغذائية وكيف تساعد في بقائها على األرض.

 



 الكتابة -

في الكتابة ، يتعلم الطالب تفكيك النصوص غير الخيالية ، وتحديد العناصر في الرسوم البيانية ، وشرح دور الرسوم البيانية ومناقشة 

المعلومات من الرسم التخطيطي وإنشاء مخطط ربط لعرض جميع المفردات المطلوبة للرسم التخطيطي. ترتبط كتاباتهم بوحدة االستفسار 

 عن أنواع مختلفة من الطاقات المتجددة وغير المتجددة.
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 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

في القراءة ، تم تعريف الطالب على القراءة المتبادلة. هذه طريقة منظمة للقراءة حيث يتم تعليم األطفال تدريجيًا القيام بأدوار  -قراءة

جماعية للقائد والمتنبئ والمسائل والموضح والملخص. تؤكد القراءة المتبادلة على العمل الجماعي ، وتحافظ على تركيز جميع الطالب 

في المجموعة وتساعدهم على االستكشاف وإيجاد المعنى في النصوص. إنهم يقرؤون نصوًصا واقعية ويبدأون في فهم تصميم الكتب 

 الواقعية.

في الحساب ، كان الطالب يتعلمون تحديد موقع الكسور على خط األعداد ، كما قاموا بمراجعة حقائق الضرب والقسمة. لقد تم تعريفهم على 

االحتمال ، باستخدام الكسور لتمثيل الصدفة ، واحتمال الحصول على عداد لوني معين من كيس من عدادات ملونة مختلفة ، ثم تكوين 

احتماالتهم الخاصة لبالونات ملونة مختلفة في حقيبة الحفلة. يتم تذكير الطالب بممارسة حقائق الضرب الخاصة بهم ، حيث ستساعدهم في 

 حل مسائل الكسر

 

 

 
 تحقيق

في االستفسار ، بدأ الطالب وحدة جديدة في "أرضنا وما بعدها" ، حيث يتعرفون على الطاقات المتجددة وغير المتجددة. كتب 

الطالب سطورهم الثالثة لالستفسار حول اختيارهم للطاقات المتجددة أو غير المتجددة وهم في طور االستكشاف وقراءة المعلومات 

من مصادر مختلفة وتدوين المالحظات ورسم المخططات للمساعدة في عملية تفكيرهم والمضي قدًما في تحقيقاتهم و تجريب 

 الوحدة
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

في كتابة هذا األسبوع ، أكمل طالب الصف السادس تطوير فهمهم لهياكل التقارير اإلعالمية. قام الطالب أيًضا بتطوير تقرير المعلومات 

المنشور الخاص بهم عن حيوان أو بلد. سنبدأ في إنشاء قطعة غير مشهورة تتعلق بموضوع استفسارنا األسبوع المقبل. لقد واصلنا أيًضا 

تركيزنا على كلمات مفردات الموضوع المتعلقة بسؤالنا عن الصورة الكبيرة لالستفسار. ركزنا في القراءة على بناء فهمنا إلعادة 

 الصياغة.

لالستفسار ، واصل الطالب العمل في مرحلة البحث المتعلقة بموضوعنا الكبير "الطاقة واالستدامة وعالمنا". يقوم الطالب بالبحث 
لتطوير فهمهم ألسئلة محددة قاموا بطرحها حول الموضوع. لقد أنشأوا شبكات فليب لتحديد سؤالهم االستقصائي ولتقديم معلومات موجزة 

أو ملصقاتهم الخاصة في مجموعاتهم والتي سيتم تقديمها إلى المجموعة  PowerPointحول أبحاثهم. قام الطالب أيًضا بتطوير 
 بأكملها بحلول نهاية الفصل الدراسي.

في الحساب أكملوا وحدتهم لتطبيق مجموعة من االستراتيجيات لحل مشاكل الكسور. نبدأ اآلن في العمل على الجمع والطرح الموسع هذا 
 األسبوع. درسنا أيًضا تقدير األعداد وتقريبها لحل مسائل الجمع والطرح. كما ركز الطالب على تغطية األشكال بالفسيفساء ودورانها.

 

 



 التعليم الجسدي
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ات أوقبدأ طالب السنة الثالثة إلى السادسة للتو وحدة جديدة للتعلم عبر أحداث المسار والميدان. يتعلم طالب السنة الثالثة والرابعة لدينا 
رد الفعل وتقنيات الجري ومهارات أداء األنشطة مجتمعة مثل العقبات والجري لرمي الرمح الرغوي. يقوم الطالب أيًضا باستكشاف 

مختلفة لدفع أشياء مختلفة. ويشمل ذلك رمي الجلة ورمي القرص ورمي الرمح الرغوي.وممارسة تقنيات رمي   

ي العقبات ، وتطبيق مهارات الجري عتر 
 
ي تسلسل الحركات من خالل الجري والقفز ف

 
كان طالب السنة الخامسة والسادسة يؤدون ف

ا بأداء مهارات رمي 
ً
متخصصة مع مجموعة متنوعة من السياقات ، والتعرف عىل فوائد الصحة والمهارة واللياقة منها. قام الطالب أيض

ي الطول والمسافة مع اتصال بالرمي بالرمي ورمي القرص ورمي الرمح. 
 التحكم ف 

 

 

. يستكشف ط ي الرمي
ي األشياء المتمثلة ف 

بية البدنية عن مهارة التحكم ف  ي الت 
نا البيتعلم طالبنا من المرحلة التأسيسية إل السنة الثانية ف 

ة الحجم  ة ومتوسطة وصغتر ا مختلفة لدفع األشياء نحو األهداف والمناطق المستهدفة. ومن األمثلة عىل ذلك رمي أهداف كبتر
ً
طرق

ون الدوائر  ا يختتر
ً
ي بداية كل درس ، كان طالبنا أيض

ا. ف 
ً
وكذلك تعلم الرمي عىل مسافات ورسعات مختلفة ورمي األهداف المتحركة أيض

ي التوازن ، والدحرجة ، والجري ، والقفز ، والقفز ، والزحف. 
 الحركية لمواصلة تطوير مهاراتهم ف 
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. 

 رياضة

 الجولة الثانية للرياضة بين المدارس كانت مباراة منزلية ضد كوالرو ساوث.

 الطالب الذين لم يلعبوا ، شاركوا في مباريات ممارسة الرياضة بين المدارس عبر الرياضة التي اختاروها. ستشهد الجولة القادمة للرياضة

 االبتدائية. Broadmeadows Valleyبين المدارس اللعب خارج أرضنا ضد مدرسة 

 نتائج الجولة الثانية من الرياضة بين المدارس:
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 TERM 2  WEEK  3,4 TERM 2  WEEK  3,4 

FOUNDATION A: Taliah Alloun Azalia Merhi 

FOUNDATION B: Muhammad Isa Riaz Taha Shariq 

FOUNDATION / 1C: Mohamad Chahade Omer Derar 

GRADE 1D: Beril Aktepe  Hussain Hussain   

GRADE 1E: Fatima Mashali Omar Shamma 

GRADE 2A: Fitema Baltagie  Abdul Rahman Taleb 

GRADE 2B: Omar Kattoub Alina El Hawli 

GRADE 2C: Abubakar Abukar Aya Alachkar 

GRADE 3A: Nadia  Osman Mustafa Taleb 

GRADE 3B: Aysha Khodr Sendos Mohrez 

GRADE 3C: Zayn Obeid Fatimah Abou-Eid 

GRADE 4A: Lali Usman Ali Anda 

GRADE 4B: Yasrib Khodr Aaliyah Abukar 

GRADE 5A: Saja Taha Yusuf Ozdemir 

GRADE 5B: Gulsum Guler  Leuaina Tuii 

GRADE 5C: Iman Kahla Davina Tuii  

GRADE 6A: Zaia Rasho Ashfiya Vahora  

GRADE 6B: Benjamin Tapoki Hajarh Rajab 

   

   



 ترحيب كبير لجميع العائالت الجديدة والعائدة وأفراد المجتمع

 أو يعد مركز المجتمع مكانًا رائعًا لتعلم أشياء جديدة ومقابلة أشخاص آخرين. نرحب بالمشاركين الجدد للحضور واالنضمام إلى برامج المركز

 2459471247مجرد تناول الشاي / القهوة والدردشة. تفضل بزيارتنا أو أرسل لنا رسالة على

 األنشطة األسبوعية

 نادي اإلفطار

صباًحا ، يمكن لألطفال التسجيل وحضور نادي اإلفطار في المركز  8.45صباًحا حتى  8.15من الساعة 
 .المجتمعي لالستمتاع بوجبة إفطار لذيذة ومغذية كل صباح

 12.15إلى الساعة  9.15الثالثاء والخميس من الساعة  دروس اللغة اإلنجليزية المجانيةالصفوف األنجليزية: 

 مساًء. نحن نعتني باألطفال خالل فصلك

 صباًحا. 11.15صباًحا حتى  9.15في أيام األربعاء من الساعة نادي الحرف / الخياطة

 مساًء ، أو فقط اتصل بنا إذا كنت ترغب في القدوم في يوم آخر. 3إلى  2.15الجمعة ، من قهوة ودردشة:

 هذه الدورة مخصصة ألي شخص يرغب في العمل كمساعد مدرس.الشهادة الثالثة في دعم التعليم:

 مساًء. دورة تأسيس الحكومة ، اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات. 3صباًحا حتى  9أيام اإلثنين ، من 

دوالًرا لكل  15شهًرا مجانًا | األطفال األكبر من عام واحد ،  12إلى  0روكساألطفال من اس بدالمجموعة اللعب:

 فصل دراسي

 هاب.كيونيتي مساًء.  1.30ظهًرا حتى  12بعد الظهر ، من |  11:00حتي  9:30اإلثنين والثالثاء | الصباح ، 

 األحداث واالحتفاالت

، وكان من المدهش رؤية مجتمعنا يتجمع معًا في بيئة آمنة وصحية مع  2022مايو  17أقيم احتفال العيد في المركز يوم الثالثاء الموافق  
من اليسار إلى اليمين: تولين أولسوي ، فاطمة خضر ، أليساندرا  1طعام لذيذ وأطفال يلعبون. الصورة 

 ماركيز ، هدى ، وفداء سعد.

 مركز المجتمع 
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.لمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال بمنسقة المركز اليساندرا ماركيز  

0419475047موبايل:  9309-1181هاتف:   

نادي الحرف / الخياطة. مرحباً بالجميع ، أتمنى أن يكون الجميع بخير. نحن مستمرون في الخياطة. نقوم حالًيا بخياطة قواعد دمى 
، كما نقوم أيًضا بصنع غطاء وسادة صالة الموز. يتعلم أعضاء نادي الحرف لدينا مهارات جديدة ويصنعون  Playاألصابع لمجموعة 

. اناأشياء مفيدة لمنازلهم. تم التبرع بجميع أقمشتنا ونقوم بإعادة استخدامها ونعمل على الحفاظ على البيئة. نرحب باألعضاء الجدد. انه مج
 يرجى االنضمام إلينا من أجل المتعة واالستمتاع بالقهوة / الشاي وتعلم مهارات جديدة. شكراً ، تولين أولوسوي.



 يواصل أطفالنا رحالتهم التعليمية عبر رياض األطفال في أبفيلد وداالس.

. ئيةال ينشغل األطفال في استكشاف بيئاتهم الداخلية والخارجية فحسب ، بل بدأوا اآلن في استكشاف البيئات المحيطة بهم في المدرسة االبتدا
من هذا الفصل الدراسي. يزور  7وسيجتمعون مرة أخرى مع أصدقائهم في األسبوع  1زار األطفال غرف التأسيس في الفصل الدراسي 

 األطفال أيًضا مالعب المدرسة ، ويتحدون أنفسهم بمعدات وهياكل تسلق مختلفة.

 

 تشمل خبرات التعلم التي يستكشفها األطفال حاليًا فن السكان األصليين وإنشاء لوحاتهم الخاصة باستخدام الرسم النقطي. يستكشف األطفال
أيًضا تناول الطعام الصحي ، ويبحثون في الكتالوجات لتحديد األطعمة المختلفة. يعزز األطفال أيًضا لعبهم االجتماعي من خالل لعب 

 الديناصورات والطبيب. كما هو الحال دائًما ، يرجى التحدث إلى معلم طفلك إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن البرنامج ضمن الخدمات.

 

 

 تذكير للرجاء التأكد من استعداد األطفال للعب في الهواء الطلق مع سترة وقبعة صغيرة وأحذية مطاطية إذا كانت متوفرة.

 

 

 

 

 

 

 دلس ؤ ابفيلد كندر 

Respect     Pride    Trust     Perseverance   

 






