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ÖĞRENİM 

DBTİ'nda velilerimizden, öğrencilerimizden, personelimizden, okul ziyaretçilerimizden ve okul toplumumuz-

dan ve toplum üyelerinden harika geri bildirimler alıyoruz.  Bu geri bildirimler öğrencilerimizin nasıl dav-

randığına, toplulum üyeleri sınıfları ziyaret ettiğinde nasıl konuştuklarına odaklanır, ancak hepsinden önemli-

si, öğrencimizin nasıl konuları tartıştığı ve öğrenmelerine olan gayretleri ile ilgilidir. 

 

Öğrencilerimizden birine öğrenimleri hakkında  soru sorarsanız, sıklıkla neyi ve nasıl öğrendiklerini özetleyen 

Öğrenim Hedefi ve Başarı Kriterleri hakkında sizlere bilgi verecektir.  Bir öğrencinin öğrenim hedefini 

açıkladığını ve hedeflerine nasıl ulaşacaklarını ve bu hedefe ulaşmak için ne yapacaklarını açıkladığını duya-

bilirsiniz. 

 

"Öğrenim stilleri" her öğrencinin farklı öğrendiği anlayışını ifade eder.   Öğretmenlerimiz, günlük etkinlikler-

ine, müfredatlarına ve değerlendirmelerine, en iyi uygulama stratejilerini uygulayabilmeleri için öğrencilerin 

öğrenim tarzlarındaki farklılıkları anlarlar. 

 

Tüm ebeveynleri, çocuklarının tam olarak hangi öğrenim stiline sahip olduğunu tanımaları için teşvik 

ediyoruz ve bu sizlere çocuklarınızın neye ihtiyacı olduğunu bilmenize yardım edecektir.  Onları daha derin-

den anlayarak, onlara bir arkadaş gibi yaklaşabilir ve davranış ve tutumlarını değiştirmeleri için bir kılavuz gibi 

onlara rehberlik edebilirsiniz. Çocuğunuzla sık sık sohbet ediniz. 

 

Bir ebeveyn olarak çocuklarıma “Bugün ne öğrendin?” diye soru sormak günlük ritüellerimden biridir ve 

bunu "Bunu nasıl öğrendin?" takip eder ve “Öğreniminde başarılı olup olmadığını nasıl anlarsın?” Bu fırsatı 

değerlendirerek, öğrenimlerinin nasıl ilerlediğini ölçmek için çocuğunuza da bu soruları sormanızı rica edebil-

ir miyim? 

http://www.dallasps.vic.edu.au
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ÇOCUK GÜVENLİGİ STANDARTLARI 

Dallas Brooks Toplumu İlkokulu, tüm çocukların ve gençlerin güvenliğine ve esenliğine kendini adamıştır. Bu, 

çocukları korumamızın ve karar vermemizin odak noktası olacaktır. 

 

Dallas Brooks Toplumu İlkokulu, çocuk istismarına karşı sıfır toleransa sahiptir. 

 

Dallas Brooks Toplumu İlkokulu, çocukların ve gençlerin güvende oldukları ve kendilerini güvende hissettikleri 

ve hayatlarını etkileyen kararlar hakkında seslerinin duyulduğu, çocuklara güvenli bir ortam sağlamayı taahhüt 

eder.  Aborijin çocukların ve kültürel ve/veya dilsel olarak farklı geçmişlerden gelen çocukların, kültürel güven-

liğine ve ayrıca engelli çocukların güvenliğine özel önem verilecektir. 

  

Dallas Brooks Toplumu İlkokulu’na dahil olan herkesin, tüm çocukların ve gençlerin refahının ve güvenliğinin, 

yaptıkları her şeyde ve her kararda, ön planda olmasını sağlamak için bireysel ve toplu olarak oynadığı önemli 

ve özel rolü anlama sorumluluğu vardır.  

  

Yedi Çocuk Güvenliği Standardı ve bir de Dahil Etme İlkesi vardır. 

•Standart 1: Çocuk güvenliğine ilişkin bir kurumsal kültürü katma stratejisi 

•Standart 2: Bir çocuk güvenliği politikası veya çocuk güvenliğine bağlılık beyanı 

•Standart 3: Çocuk güvenliği davranış kuralları 

•Standart 4: Çocuk istismarı riskini azaltan tarama, denetim, eğitim ve diğer insan kaynakları uygulamaları 

•Standart 5: Şüpheli çocuk istismarına yanıt verme ve bunları bildirme prosedürleri 

•Standart 6: Çocuk istismarı risklerini belirleme ve azaltma veya ortadan kaldırma stratejileri 

•Standart 7: Çocukların katılımını ve güçlendirilmesini teşvik eden stratejiler 

 

 

 

 

 

. 
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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 gide-

ceği kamp, spor programlarında, veya gezilerde kullabilirsiniz.  

Başvurular şimdi yapılabilinir.  

 

ANA SINIFLARIN KIŞ ÜNİFORMASI PAKETİ PROGRAMI 2020 

Victoria Hükümeti'nin Uygun Fiyatlı Üniforma Programının bir par-

çası olarak, Kamp, Spor ve Gezi Fonu (CSEF) alan her Devlet Ana 

Sınıf öğrencisi, otomatik olarak üniforma paketi kuponunu almaya 

hak kazanır. Lütfen çocuğunuzun öğretmeni veya okulumuzdaki ofis 

personeli ile iletişime geçiniz.  Başvurular 2. Dönem Sonunu 

Kapanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 1 Haziran, Çarşamba - 2. Sınıfların Uy-

gulamalı okulda Deney Programı  

 6 Haziran, Pazartesi—5. Sınıfların 

okulda Enerjiyi Keşfetme Programı  

 13 Haziran, Pazartesi —Kraliçe’nin 

Doğum Günü—Resmi Tatil—

öğrencisiz gün 

 16 Haziran, Peşembe—Ana Sınıf ve 1. 

Sınıfların Melburun Hayvanat Bahçesi 

gezisi 

 24 Haziran, Cuma - 2. Dönemin son 

günü 

https://www.dallasps.vic.edu.au/?page_id=1232
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OKURYAZARLIK 

Okuryazarlıkta öğrenciler 'e h r m d' harflerini öğreniyorlar.  Harflerin çıkardıklar sesleri öğrenmekten, harfleri 

doğru oluşturmaktan ve metinde bulmaktan keyif aldılar. Birçok öğrencimizin yüksek frekanslı kelimelerini 

evlerinde çalıştıklarını görmek harika oldu.  Sınıfta öğrenciler, sık kullanılan kelimeleri cümlelerde ve odanın 

etrafına sergilenen kelimelede buluyorlar ve sıralama oyunları oynuyorlar. 

MATEMATİK 

Matematik dersinde 10'a kadar olan sayıları öğreniyoruz. Her gün öğrenciler bir sayıya odaklanıyor ve bu 

sayıyı oluşturmanın farklı yollarını gösteriyorlar.  Öğrenciler ayrıca sabah, öğleden sonra ve akşam 

gerçekleşen günlük rutinleri de öğrendiler, öreneğin dişlerimizi fırçalamak, yatmak ve kahvaltılık gevrek yem-

ek gibi günün farklı saatlerinde neler yapıldığına odaklanıyoruz. 

 

ARAŞTIRMA 

 Araştırma dersinde öğrenciler, hayvanlar hakkında birçok bilgi edinmek için hikayeler dinlediler ve videolar 

seyrettiler.   Araştırma aşamasına olan bu geçişi tamamladılar.  Öğrenciler daha sonra öğrenmek istedikleri 

bilgileri oluşturdular ve yeni bilgiler toplamak için anlamlı sorular sordular.  Öğrenciler bazı harika sorular sor-

dular; 'Hayvanlar ne yer?', 'Hayvanlar nerede yaşıyor?' ve 'Hayvanlar neye benziyor?'. 
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OKURYAZARLIK 

Okuryazarlıkta Jack ve Fasulye Sırığı gibi masallara odaklandık.  Öğrenciler bu hikayeleri okumaktan, isimleri, 

sıfatları ve fiilleri öğrenmekten zevk alıyorlar.  Yazma dersinde  öğrenciler karakterlerle dolu hikayelerine  or-

tam, problem ve çözüm yazmaya çalışıyorlar.  Satır aralarını yazı yazmaya ve harf oluşumunu öğrenmeye 

odaklanıyoruz.  Ayrıca, öğrendiklerimizle gurur duyduğumuzu başkalarına gösterebilmek için kitaplarımızı 

düzenli ve tertipli tutuyoruz. 

 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde, saymayı ve toplamayı öğreniyoruz.  Ayrıca olasılığı da öğreniyoruz.  Çocuğunuzla 

olasılıkla ilgili (muhtemelen, olası değil, kesin, imkansız) oyun oynayabilirsiniz, örneğin bir kaplan eve girecek 

mi? Çocuğunuza sınıfta yardımcı olacağı için evde sayı oluşturma alıştırması yapmak da yararlıdır. 

 

 

ARAŞTIRMA 

Araştırma dersinde, öğrenciler ışık ve ses hakkında bilgi ediniyorlar.  Öğrenciler, farklı hayvanların nasıl işitip, 

gördüğünü keşfettiler.  Öğrendiğimiz bilgileri bulup, gruplandırarak keşiflerimize devam ediyoruz. 
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OKURYAZARLIK 

3. Haftada farklı metin türlerine ve özelliklerine odaklanmaya devam ettik.  Davetiyelere ve mektuplara, hangi 

özelliklere sahip olduklarına ve bu iki metin türünün nasıl farklı olduğuna baktık.  4. Haftada metinleri 

karşılaştırmaya geçtik. Üç Küçük Domuz'un farklı versiyonlarını okuduk ve temel olay örgüsü aynı kalsa bile her 

hikayede içeriğin nasıl değiştiğine bakıyoruz.  Birkaç hafta boyunca ekleri araştırdıktan sonra, şimdi farklı 

öneklere ve bunların bir temel kelimenin anlamını nasıl değiştirdiğine bakmaya geçiyoruz. 

Hikâyelerimiz üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.  Karakterlerimizi çizdikten ve onları tanımlamak için 

kelimeler yazdıktan sonra, hikayemiz için problemimizi ve çözümümüzü oluşturmaya geçtik. Hikayelerimizi 

planlıyoruz, böylece her bölümde ne olduğu hakkında net bir fikrimiz olacak ve sonra yazmaya hazır olacağız! 

Öğrenciler bazı harika karakterler ve ortamlar yarattılar ve bunlardan ne tür harika hikayeler çıktığını görmek 

hepimizi heyecanlandırıyor. 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK 

Çıkarma problemlerini çözmek için bir dizi strateji üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.  Öğrenciler problemleri 

çözmek için bir dizi strateji kullanıyor ve hangisinin en verimli olduğunu düşünüyor.  Öğrencilerden aşağıdaki 

gibi yazılı çıkarma problemlerini okumaları istenecektir: 

Tanya'nın 20 oyuncağı var ve Sammy'nin 15 oyuncağı var. Tanya'nın Sammy'den ne kadar daha fazla oyuncağı 

var? 

3. Haftada 3B (Boyutlu) şekiller konumuzu tamamladık.  Öğrenciler bir yaratık yapmak için 3 boyutlu bir ağ 

kullandılar.  3B şekil oluşturmak için 2B şekillerin nasıl kullanılabileceğini görebildiler.  4. Haftada kütle ve ka-

pasiteyi keşfetmeye başlıyoruz.  Bunlar, öğrencilerin hangi kabın daha ağır olduğunu ve hangi kapta daha fazla 

olduğunu tahmin etme ve kontrol etme şansı bulduğu harika, etkileşimli konulardır. 

ARAŞTIRMA 

Işığı araştırmaya devam ediyoruz. Gölgelere ve ışığın bir yüzeyde belirli bir açıdan parladığında nasıl farklı 

gölge türleri oluşturduğuna baktık. Öğrenciler, ne tür şekilleri yaptıklarını görmek için kendi gölgelerinin etra-

fından dolaşmak için dışarı çıktılar. Biraz daha güneşli günler için parmaklarınızı çapraz tutun, böylece ışıkla 

deney yapmaya devam edebiliriz! Lütfen 1 Haziran'daki Işık ve Ses saldırımız için bildirimi geri göndermeyi un-

utmayınız. 



 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

 OKURYAZARLIK 

Okuryazarlık dersinde öğrenciler, araştırma konumuzla ilgili kurgusal olmayan metinleri inceliyorlar.  Öğrencil-
er özellikleri belirlemek, bilinmeyen kelimelerin anlamlarını bulmak, açık uçlu ve dolaylı  soruları yanıtlamak 
için metinleri kullandılar.  Yazma dersinde bilgilendirme raporları konusuna başladık.  Öğrenciler, konuya özel 
kelime dağarcığına odaklanarak ve kelime seçimini belirlemek için bilgi raporlarının yapısını inceliyorlar.  
Önümüzdeki hafta öğrenciler, araştırma dersinde önemli bilgileri kaydetme ve sıralama alıştırması yapacaklar. 

 

 

 

 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde, öğrenciler toplama problemlerini verimli bir şekilde çözmek için zihinsel yöntemler 
üzerinde çalışıyorlar.  Bu yöntemler, sayıları 10'a tamamlama, çift sayıları ve çift sayılara yakın olan sayıları  
içerir.  Öğrenciler ayrıca geometrik tahtaları kullanarak 2 Boyutlu (2B) şekillerin özelliklerini keşfettiler.  Bu, bir 
resim oluşturmak için sınırlı miktarda 2B şekilleri kullanarak problem çözmeleri gereken harika bir uygulamalı 
aktiviteydi. 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

Araştrıma dersinde, öğrenciler birçok bilgi kaynaklarını kullanarak araştırma konuları hakkında bilgi bulmak 

için birçok bilgi kaynaklarını kullanıyorlar.  Öğrenciler bu aşamada önemli bilgileri nasıl kaydedeceklerini 

öğreniyorlar.  Ardından, öğrenciler araştırma konumuzu çözmeye yardımcı olacak bir eylem hakkında 

düşünmek için yeni bilgiler edinmeye başlayacaklar. 
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ARAŞTIRMA 

Okuma dersinde, bu dönem araştırma dersimize bağlantılı olan hayvanlar ve yaşam ortamlarına dayalı, olan 

birçok bilgi metnini keşfetmeye devam ettik. Öğrenciler, metinlerdeki anlamları geliştirmek için, karmaşık 

kelimeleri tanımlamaya ve bulmaya teşvik edilir.  Metinden açıklamalar yazmayı ve bu açıklamalar için sorular 

oluşturmayı öğreniyoruz.  Yazma dersinde öğrenciler, araştırma konuları ile ilgili olarak hayvanlar hakkında 

bilgi metinleri yazmayı öğreniyorlar.  Bu bilgileri bulmak için araştırma yaptılar ve yazılarında kullanabildiler. 

Öğrenciler, bir bilgi metninin yapısını ve dil özelliklerini anlamalarını geliştirmeye devam edecekler. 

 

MATEMATİK 

Çıkarma problemlerini çözmek için çıkarma stratejilerini araştırmaya devam ettik.  Çıkarma problemlerini 

çözmek için sayıları 10’a veya 100'e tamamlamak için sayı doğrusunu kullandık ve ayrıca sayıları alt alta 

kullandık.  Öğrenciler ayrıca 2B (2 Boyutlu) şekiller hakkında bilgiler edindiler. Tangram ve kağıt şekillerini 

kullanarak kompozit şekiller oluşturmak için farklı 2B şekilleri birleştirmek için çaba göstermişlerdir. 

 

ARAŞTIRMA 

Bu dönem araştırma konumuz “Gezegenimizi paylaşmak”tır. Araştırma sorumuzu “Dünyadaki tüm canlılar 

gezegeni nasıl paylaşıyor?” diye tartıştık. Öğrenciler sorgulama konusuyla ilgili düşünce ve meraklarını 

paylaştılar. Farklı hayvanların beslenmesini ve besin zincirlerini araştırdılar. Bir besin zincirindeki farklı hayvan-

lar arasındaki ilişkiyi ve bunun onların yeryüzünde hayatta kalmalarına nasıl yardımcı olduğunu anlamak için 

çalışıyoruz. 

 

 

 



 

Sa

 

 

 

 

 

 

 

 

OKURYAZARLIK 

Okuma dersinde öğrenciler karşılıklı okuma yöntemi ile tanıştırıldılar. Bu, çocuklara kademeli olarak lider, 

tahmin edici, sorgulayıcı, açıklayıcı ve özetleyici olarak grup rollerini üstlenmelerinin öğretildiği yapılandırılmış 

bir okuma yöntemidir. Karşılıklı okuma, ekip çalışmasını vurgular, gruptaki tüm öğrencilerin odaklanmasını 

sağlar ve metinleri keşfetmelerine ve anlam bulmalarına yardımcı olur. Öğrenciler kurgusal olmayan metinleri 

okuyorlar ve kurgusal olmayan kitapların düzenini anlamaya başlıyorlar. 

 

Yazma dersinde, öğrenciler kurgusal olmayan metinleri çözmeyi, diyagramlardaki öğeleri tanımlamayı, 

diyagramların rolünü açıklamayı, diyagramdaki bilgileri tartışmayı ve diyagram için gerekli tüm kelimeleri 

görüntülemek için bir bağlantı şeması oluşturmayı öğreniyorlar. Yazıları, farklı yenilenebilir ve yenilenemez 

enerji türleri hakkındaki araştırma birimiyle bağlantılıdır. 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde öğrenciler bir sayı doğrusunda kesirleri bulmayı öğreniyorlar, ayrıca çarpma ve bölme 

işlemlerini gözden geçiriyorlar. Olasılıkla, şansı temsil etmek için kesirleri kullanarak, farklı renkli sayaçlardan 

oluşan bir torbadan belirli bir renk sayacı alma olasılığını ve daha sonra bir parti çantasında farklı renkli 

balonların olasılıklarını düşündüler. Öğrencilere, kesir problemlerini çözmelerine yardımcı olacağından, 

çarpma işlemleriyle ilgili alıştırma yapmaları hatırlatılır. 

 

ARAŞTIRMA 

Araştırma dersinde öğrenciler, yenilenebilir ve yenilenemez enerjileri öğrenecekleri “Dünyamız ve Ötesi” ko-

nusunu işlemeye başladılar.  Öğrenciler, yenilenebilir veya yenilenemez enerji seçimlerine ilişkin üç satırlık 

öğrenmek istedikleri sorularını yazdılar ve keşfetme, farklı kaynaklardan bilgi okuma, not alma, düşünce 

süreçlarine yardımcı olacak diyagramlar çizecekler ve araştırmalarını daha ileriye götürecekler.  
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OKURYAZARLIK 

Bu hafta yazma dersinde 6. Sınıf öğrencileri bilgilendirici raporların yapıları hakkında olan konuyu 

tamamladılar.  Öğrenciler ayrıca bir hayvan veya ülke hakkında kendi yayınlanmış bilgi raporlarını geliştirdiler. 

Önümüzdeki hafta sorgulama konumuzla ilgili tesviyesiz bir parça oluşturmaya başlayacağız. Ayrıca, büyük res-

im sorgulama sorumuzla ilgili konu kelimeleri üzerinde odaklanmaya devam ettik. Okurken, başka sözcüklerle 

ifade etme anlayışımızı geliştirmeye odaklandık. 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde, kesir problemlerini çözmek için çeşitli stratejiler uygulama ünitelerini tamamladılar.  Artık 

bu hafta genişletilmiş toplama ve çıkarma işlemlerine başlıyoruz.  Toplama ve çıkarma problemlerimizi çözmek 

için tahmin ve sayıları yuvarlamaya baktık.  Öğrenciler ayrıca şekillerin mozaiklenmesine ve döndürülmesine 

odaklandılar. 

 

ARAŞTIRMA 

Araştırma dersinde öğrenciler, konumuz 'enerji, sürdürülebilirlik ve dünyamız' ile ilgili araştırma aşamaları 

üzerinde çalışmaya devam ettiler.  Öğrenciler, konuyla ilgili oluşturdukları belirli sorulara ilişkin anlayışlarını 

geliştirmek için araştırma yaparlar.    Öğrenciler ayrıca, gruplarında dönem sonunda tüm sınıfa sunulacak kendi 

PowerPoint'lerini veya posterlerini geliştiriyorlar. 
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Beden Eğitimi Dersinde Ana Sınıflardan 2. Sınıfa kadar olan öğrencilerimiz, fırlatırken nesne (top)  kontrol 

becerisini öğreniyorlar.  Öğrencilerimiz nesneleri hedeflere ve hedef alanlara doğru şekilde fırlatmanın farklı 

yollarını araştırıyorlar.  Örneğin, büyük, orta ve küçük mesafedeki hedeflere atış yapmanın yanı sıra farklı 

mesafelerde, hızlarda atış yapmayı ve hareketli hedeflere atış yapmayı öğreniyorlar.  Öğrencilerimiz her dersin 

başında denge, yuvarlanma, koşma, sıçrama, zıplama, hoplama ve emekleme becerilerini daha da geliştirmek 

için çalışmalar yapıyorlar. 
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3. Sınıflarfdan 6. Sınıflara olan öğrenciler, Atletizm etkinliklerini içeren yeni bir derse başladı.  Üçüncü ve Dö-

rdüncü Sınıf öğrencilerimiz, tepki süreleri, koşma teknikleri ve aktivite yapma becerileri hakkında bilgiler  ve 

köpükten cirit atmayı öğreniyorlar.  Öğrenciler ayrıca farklı nesneleri itmek için farklı fırlatma tekniklerini 

keşfediyor ve uyguluyorlar. Buna Gülle Atma, Disk atma ve Köpük cirit da dahildir. 

 

Beşinci ve Altıncı Sınıf öğrencilerimiz, engelli koşularda, koşmayı ve zıplamayı uyguluyorlar.  de koşarak ve 

zıplayarak, çeşitli bağlamlarda koşma becerilerini uygulayarak ve bunlardan sağlık, beceri ve zindelik yararları 

hakkında bilgi edinerek hareket dizilerinde performans sergiliyorlar. Öğrenciler ayrıca gülle atma, discus ve cir-

it ile bağlantılı olarak yükseklik ve mesafe kontrolü ile özel fırlatma becerileri sergiliyorlar. 
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Spor 

 

Okullar arası sporlarda 2. turda, Coolaroo South'a karşı okulumuzda maç yapıldı. 

Oynamayan öğrenciler, seçtikleri spor dallarında okullar arası spor antrenman maçlarına katıldılar. Okullar 

arası spor için yaklaşan tur, Broadmeadows Valley İlkokuluna karşı deplasmanda oynamamızı sağlayacak. 

2. tur okullar arası spor sonuçları: 

 

 



  

 2. DÖNEM, 3&4. HAFTA 2. DÖNEM, 3&4. HAFTA 

ANA SINIF A: Taliah Alloun Azalia Merhi 

ANA SINIF B: Muhammad Isa Riaz Taha Shariq 

ANA SINIF / 1C: Mohamad Chahade Omer Derar 

1 D: Beril Aktepe  Hussain Hussain   

1 E: 
Fatima Mashali 

fFA 
Omar Shamma 

2A: Fitema Baltagie  Abdul Rahman Taleb 

2B: Omar Kattoub Alina El Hawli 

2C: Abubakar Abukar Aya Alachkar 

3A: Nadia  Osman Mustafa Taleb 

3B: Aysha Khodr Sendos Mohrez 

3C: Zayn Obeid Fatimah Abou-Eid 

4A: Lali Usman Ali Anda 

4B: Yasrib Khodr Aaliyah Abukar 

5A: Saja Taha Yusuf Ozdemir 

5B: Gulsum Guler  Leuaina Tuii 

5C: Iman Kahla Davina Tuii  

6A: Zaia Rasho Ashfiya Vahora  

6B: Benjamin Tapoki Hajarh Rajab 

   

   

Saygı     Gurur    Güven     Azim 



 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha fazla bilgi için, Lütfen Toplum Binası kordinatörü Bayan Alessandra Marques ile iletişime geçiniz. 

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 

 Tüm ailelerimize ve toplum üyelerine hoş geldiniz diyoruz. 

Toplum Binamızda, yeni şeyler öğrenmek ve diğer insanlarla tanışmak için harika bir yerdir.  Yeni katılımcılar Toplum Binası’nın 

programlarına katılmaya veya sadece çay/kahve içmeye ve sohbet etmeye davetlidir.  Bizleri lütfen ziyaret ediniz veya 0419 475 

047 numaralı telefondan bizlere mesaj gönderiniz. 

Haftalık Aktivitiler 

Kahvaltı Kulübü:  

Sabah 8.15'ten 8.45'e kadar çocuklar her sabah lezzetli ve besleyici bir kahvaltının tadını çıkarmaya davet edilir. 

 

Yetişkiner için İngilizce Kursu: 

Salı ve Perşembe günleri sabah 9.15-ö.s. 12.15 saatleri arasında ücretsiz İngilizce Dersleri verilmektedir. Yeni insanlarla tanışmak 

ve İngilizce öğrenmek/geliştirmek için harika bir fırsattır. Dersler süresince çocuk bakımı mevcuttur. 

 

El-İşi Klübü:  Her Çarşamba sabahı 9:15 -11:15 arası.  

Kahve ve Sohbet: Cuma günleri ö.s. 2:15 to 3:00 arası yapılmaktadır.  Başka bir gün gelmek istiyorsanız lütfen bizimle 

iletişime geçiniz. 

Eğitmen Yardımcısı Sertifika III Kursu: Bu kurs, öğretmen yardımcısı olarak çalışmak isteyen herkes içindir.  Pazartesi günleri sa-

bah 9:00 ile ö.s 3:00 arası 

Oyun Grubu: 0-12 ay arası olan çocuklar için ücretsizdir.  1 yaş üzeri çocuklar için her dönem 15$’dır.  

Pazartesi ve Salı günleri Sabah 9.30 – 11:30 arası ve ö.s. 12:00 - 1.30 arası. 

 

Etkinlikler ve Kutlamalar 

Toplum Binasın’da Bayram Kutlaması 17 Mayıs 2022, Salı günü gerçekleşti ve topluluğumuzun lezzetli yemekler ve etrafta oyna-

yan çocuklarla güvenli ve sağlıklı bir ortamda bir araya geldiğini görmek inanılmazdı.  Fotoğraf 1 soldan sağa: Tülin Ulusoy, Fatma 

Khodr, Alessandra Marques, Houda ve Fida Saad. 

El İşi Kulübü/Dikiş; Herkese merhaba, umarım herkes iyidir. Dikiş dikmeye devam ediyoruz. Şu 

anda Oyun Grubu için parmak kuklası kalıplarını dikiyoruz ve ayrıca  minder kılıfı yapıyoruz. El-işi 

kulübü üyelerimiz yeni beceriler öğreniyor ve evleri için yararlı şeyler yapıyorlar. Tüm ku-

maşlarımız bizlere bağış olarak verildi ve onları yeniden kullanıp, çevre için üzerimize düşeni 

yapıyoruz.  Yeni üyelerimizi aramızda görmeyi diliyoruz. Bu program ücretsizdir. Lütfen hoş 

vakit geçirmek için bizlere katılınız, keyifli kahve/çay içiniz ve yeni beceriler öğreniniz. 

Teşekkürler Tülin Ulusoy. 
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Çocuklarımız Upfield ve Dallas anaokullarında öğrenim yolculuklarına devam ediyor. 

Çocuklar hem iç ve diş mekanda çevrelerini keşfetmekle meşguller.  Ayrıca İlkokuldaki ortamları keşfetmeye 

başlıyorlar.  1. Dönem Anasınıf odalarını ziyaret eden çocuklar, bu dönemin 7. haftasında tekrar arkadaşlarıyla 

buluşacak.  Çocuklar ayrıca okul oyun alanlarını ziyaret ederek farklı tırmanma ekipmanları ve alanlarında 

oynuyorlar. 

Çocukların şu anda keşfettiği öğrenim deneyimleri, (Aborijin) Yerli sanatı ve nokta boya kullanarak kendi res-

imlerini yaratmayı içerir.  Çocuklar ayrıca farklı yiyecekleri bulmak için kataloglara bakarak sağlıklı beslenmeyi 

keşfediyorlar.  Çocuklar ayrıca dinozor ve doktor oyunlarıyla sosyal oyunlarını güçlendiriyorlar.  Program 

hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, her zaman olduğu gibi lütfen çocuğunuzun öğretmeniyle ko-

nuşunuz. 

Hatırlatma; Çocuklarınıza ceket, bere ve varsa lastik çizme sağlayınız.  Bu dışarıda çocuğunuzun oyun oynama-

ya hazır olması için imkan sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Aborijin Sanatını keşfetiyorlar                                      

Huda ile Arapça öğreniyoruz.               

 






