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 العمود الرئيسي

 يوم حر للطالب

سيحضر  31يونيو هو يوم خاٍل من الطالب. يوم الثالثاء  31يونيو هو يوم عطلة عيد ميالد كوينز وأن الثالثاء  31فقط للتذكير بأن يوم االثنين 
 المعلمون يوم الممارسة المهنية.

 

 تقارير الفصل األول

   كمبسيتم توفير تقارير الطالب ألولياء األمور واألوصياء على البوصلة. يمكن حفظ التقارير وتخزينها كملف إلكتروني وستظل متاحة على 

. تسجيل الطالب في مدرسةمجتمع داالس بروكس اثناء   

يونيو. سيتم منح اآلباء فرصة لحجز موعد مع المعلم. 11يونيو واألربعاء  13ستجرى مقابالت أولياء األمور والمعلمين يومي الثالثاء   

 مالعب المدرسة

 يسعدنا أن نرى أن العمل قد بدأ في تركيب الشراع المظلي الجديد الذي تم تمويله من خالل منحة خاصة من حكومة الوالية.

 أمراض الموظفين

يؤثر مرض الموظفين على مدرستنا ، كما هو الحال مع كل مدرسة أخرى في ملبورن. نحن في كثير من األحيان غير قادرين على الحصول على 
 مدرسين بديلين. أود أن أشكر موظفينا وطالبنا على قدرتهم على التكيف وعلى استعداد دائًما لدعم بعضهم البعض. يرجى البقاء بصحة جيدة!

 تسجيالت  1211

 فريق  الرئيسي 

 المديرة: فاليري كاريتيانا

 المدير المساعد باإلنابة: السيدة يون تشن

 مسؤول عمليات المكتب: السيد تيم براون

 : الهاتف 3383 9129
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 4 Issue 1 2021 

إذا كان لديك طفل يبدأ المدرسة العام المقبل ، فنحن نطلب منك إكمال نموذج التسجيل في أقرب . 1211لقد بدأنا عملية تسجيل الطالب لعام 

 وقت ممكن لدعمنا في التخطيط للعام المقبل. يرجى مراجعة موظفي المكتب أو إكمال نموذج التسجيل عبر اإلنترنت على موقع المدرسة.

مساًء. يرجى اتخاذ الترتيبات الالزمة 1.12يونيو. سيتم فصل الطالب في الساعة  11آخر يوم من الفصل الدراسي هو يوم   

 حتى يتم اصطحاب طفلك في الوقت المحدد.
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 عمليات التسجيل الجديد

1211ال 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. 311

 

 

 

 أخبار مكتب أدارة المدرسة 

عيد ميالد كوينز -يونيو  31االثنين   

 يوم حر للطالب

يوم حر للتلميذ -حزيران  31الثالثاء  •  

التأسيس / -حزيران  31األربعاء  •  

Yr3 حديقة حيوان ملبورن 

-يونيو  11األربعاء  - 12الثالثاء  •  

نت(  مقابلة ولي األمر مع المعلم )عبر اإلنبر

آخر يوم من الفصل الدراسي الثاني -يونيو  11الجمعة  •  

استئناف الدراسة -يوليو  33االثنين  •  

 مجموعة مالبس الشتاء الموحدة

كجزء من برنامج الزي الرسمي الميسور اللتلكلللفلة اللتلابلع للحلكلوملة 

 Prep Governmentفيكتوريا ، يتأهل كل طاللب فلي ملدرسلة 

School  الحاصل على صندوق المعسكرات والرياضلة واللرحلالت

(CSEF)  تلقائيًا للللحلصلول علللى قسليلملة حلزملة ملوحلدة. يلرجلى

االتصال بمعلم طفلك أو مكتب المدرسة. إغالق التطبيقات فلي نلهلايلة 

 .1الفصل الدراسي 



 معرفة القراءة والكتابة
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 أخبار المرحلة التمهيدية 

 تحقيق

 الحساب 

في االستفسار ، بدأ الطالب مرحلة التحقيق في استفسارهم ، واالستماع إلى القصص ومقاطع الفيديو الكتشاف الكثير من المعلومات 
حول الحيوانات. ثم بدأ الطالب في استكشاف أسئلتهم بمزيد من التفصيل ، والنظر في حيوانات معينة واإلجابة على أسئلة مثل ؛ "ماذا 

 تأكل الحيوانات" ، "أين تعيش الحيوانات" و "كيف تبدو الحيوانات".

كل يوم كان الطالب يركزون على رقم ويظهرون طرقًا مختلفة لتكوين هذا الرقم . 32في الحساب ، كنا نتعلم عن األرقام حتى 

باستخدام المواد المادية. كان الطالب أيًضا يحققون في الروتين اليومي ، ويستكشفون األشياء التي يقومون بها في الصباح وبعد الظهر 

 والمساء.

  في مجال محو األمية ، بدأ الطالب في تعلم الحروف 

عليها في النص. لقد كان من الرائع أن نرى الكثير من  لقد استمتع الطالب بإصدار األصوات وتشكيل الحروف بشكل صحيح والعثور 

طالبنا يتدربون على كلماتهم عالية التردد في المنزل. في الفصل ، كان الطالب يبحثون في تغيير الجمل من القصص الخيالية المألوفة 

 باستخدام األسماء والصفات.

"b o f l u g" 



 

 

 

 

 

 1أخبار المرحلة  

Respect     Pride    Trust     Perseverance  

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 تحقيق
في االستفسار ، يتعلم الطالب عن الضوء والصوت. كان الطالب يستكشفون كيف تسمع الحيوانات المختلفة وترى. نحن مستمرون 

 في اكتشافاتنا من خالل اكتشاف وفرز المعلومات التي تعلمناها.

في الحساب ، كنا نتعلم عن الجمع باستخدام العد على وعد الكل. لقد تعلمنا أيًضا عن الوقت وكيفية قراءة الساعة ونصف الماضية. قد 

يكون النشاط الممتع لطفلك هو تتبع الساعات في المنزل و "الطنين" مثل المنبه عندما يكون الساعة. من المفيد أيًضا ممارسة تكوين 

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

ي محو األمية ، ركزنا عىل القصص الخيالية مثل
 
 ف

ي الكتابة ، كان الطالب يعملون عىل كتابة  يستمتع الطالب بالتعرف عىل هذه القصص 
 
ومناقشة األسماء والصفات واألفعال .. ف

ا 
ً
القصص مع الشخصيات واإلطار والمشكلة والحل. نحن نركز عىل الكتابة بي   السطور والتعرف عىل تكوين الحروف. نحن أيض

                The Three Little Pigs 
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 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

 

 

 قراءة

لعرض االختالفات.  Vennنحن نتعلم مقارنة الشخصيات المختلفة من السرد ، أي ما هو نفسه وما هو مختلف عنها باستخدام مخطط 

لقد تعلمنا عن المقاالت أ و و. تعلمنا أننا  .The Little Billy Goat Gruffو  Baby Bearبعض الشخصيات التي قارناها هي 

بحاجة إلى استخدام عندما يبدأ االسم بحرف متحرك ، على سبيل المثال فيل ومظلة وعندما يبدأ االسم بحرف ساكن على سبيل المثال 

 قطار ، كتاب.

 جاري الكتابة.

نحن نواصل العمل على رواياتنا. أنشأ الطالب اآلن قصصهم باستخدام مخططي الجبال وبدأوا في نشرها عن طريق كتابتها على 

 أجهزة الكمبيوتر المحمولة. لقد قاموا بإنشاء بعض القصص الرائعة ونتطلع إلى سماع الطالب يقرؤونها في الفصل بعد نشرها.

 

دوالر. كان الطالب أيًضا يستكشفون طرقًا مختلفة يمكننا من  1سنتات إلى  1نحن نتعلم التعرف على المال وطلبه بزيادة القيمة من 

دوالر  1سنتات تجعل عمالت العمالت المعدنية  32قطعة نقدية من فئة  12دوالر ، على سبيل المثال  1خاللها كسب دوالر واحد و 

دوالر. يواصل الطالب استكشاف الكتلة والقدرة باستخدام المقاييس لمقارنة كتلة األشياء. 3عشرين سنتًا تحقق  1و   

 

وتعلم كيفية عملها. لقد تعلمنا من اخترع  Kazhooنحن نواصل وحدتنا على الصوت والضوء. استمتع الطالب بصناعة منتجات 

المصباح الكهربائي وكيف يعمل وكيف سيبدو فصلنا الدراسي إذا لم يتم اختراع المصابيح الكهربائية. لألسف ، لم يكن توغلنا قادراً على 

 المضي قدماً ، لكننا نتطلع إلى حضوره للفصل المقبل.



 

 

 32في الحساب ، واصل الطالب العمل على االستراتيجيات العقلية لحل مشاكل اإلضافة بكفاءة. تتضمن بعض هذه االستراتيجيات جسًرا إلى 
كال أش ، وتقسيًما ومضاعفات وزوجيًا قريبًا. اكتشف الطالب أيًضا ميزات األشكال ثنائية األبعاد للجمع بين عدة أشكال ثنائية األبعاد إلنشاء

 ثنائية وثالثية األبعاد مختلفة.
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

في مجال محو األمية ، واصل الطالب التحقيق في أنواع مختلفة من النصوص غير الخيالية. استخدم الطالب النصوص لتحديد الميزات 
التنظيمية ، واستنتاج معنى الرسوم البيانية / الخرائط ومقارنة / تباين النصوص عبر اإلنترنت والنصوص المطبوعة. في الكتابة ، 

واصلنا وحدتنا على تقارير المعلومات. يقوم الطالب بفرز المعلومات األساسية حول الببغاوات السريعة التي تم العثور عليها من البحث. 
 ثم استخدمنا هذه المعلومات لصياغة فقرات وصفية حول مظهرها وموائلها / أسلوب حياتها والتهديدات.

. 

في البحث ، أمضى الطالب وقتًا في التعاون في مجموعات صغيرة إلقناع اآلخرين بمساعدة حيوان معين معرض للخطر. صوتت 

الفصول لدعم الببغاء السريع في المرحلة التالية من دورة االستفسار لدينا. استخدم الطالب معرفتهم الجديدة حول الببغاوات السريعة 

 لتبادل األفكار حول طرق مختلفة للمساعدة في دعم الببغاء السريع.

 

 رحلة إلى سيرس

سيرسمايو ، حضر الطالب رحلة إلى  11في  CERES.  طور الطالب فهمهم لألشياء الحية وغير الحية والتأثيرات اإليجابية

 وغير اإليجابية للتفاعالت البشرية على نظام بيئي من خالل مجموعة من األنشطة العملية.
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 تحقيق

 معرفة القراءة والكتابة

 حساب

  

في القراءة ، بحثنا واكتشفنا أهمية سالسل الغذاء لكوكبنا والحيوانات ونحن. كان الطالب قادرين على تحديد وفك ضغط النص لتعزيز 
ا تعلمهم. يقرأ الطالب نصوًصا واقعية ويشارون إليها عند تطوير مقالهم الكتابي. كنا نتعلم الكتابة وتقرير معلومات عن الحيوانات وصلته

ة بسلسلة الغذاء لدينا. تم تشجيع الطالب على تطوير أبحاثهم الكتساب المعرفة بسالسل الغذاء وشبكات الغذاء ، من أجل تطوير فهمهم لكيفي
 ترابطهم جميعًا والفوائد التي توفرها ألرضنا. كان هذا رابًطا ممتاًزا "لكيفية مشاركة الكوكب".

 

لقد بدأنا في تطوير تعلمنا للضرب. تمكن الطالب من استخدام استراتيجيات مختلفة متعددة لحل مسائل الضرب والكلمات. استخدمنا التقسيم 

ت والخوارزمية العمودية لممارسة مهاراتنا. يتعلم الطالب أيًضا كيفية حساب مساحة الكائنات واألماكن واألشكال. تم ربط هذا باستراتيجيا

 الضرب الخاصة بنا من أجل حل المنطقة. استمتع الطالب بهذا الرابط والمقارنة بين الوحدات المختلفة.

 

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

حيث تعلم الطالب عن النظام البيئي وكيف تشارك  CERESالكوكب؟". لقد استكشفنا بعض المعلومات عن سالسل الغذاء في رحلة 

الكائنات الحية وغير الحية الكوكب. تم تشجيعهم على اكتشاف كيف تبدأ سلسلتنا الغذائية مع بيئتنا وموائل الحشرات والحيوانات. 

الطالب في مرحلة تطوير معرفتهم بالحيوانات وسلسلة الغذاء وشبكات الغذاء. إنهم يبحثون حاليًا ويتعلمون الكلمات والحقائق األساسية 

 التي سيتمكنون من استخدامها في خطة مشروعهم النهائية.



 

 

 في الكتابة ، يتعلم الطالب إنشاء نصوصهم المرئية ، وتحديد العناصربة    الكتا •

في الرسوم البيانية ، ودمج هذه العناصر في مخططاتهم ووصف مخططاتهم. ترتبط كتاباتهم بوحدة االستفسار عن أنواع مختلفة من 

.لمصدر الطاقة الذي اختاروهسؤة الطاقات المتجددة وغير المتجددة. كما قاموا بكتابة تحليل   
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 معرفة القراءة والكتابة
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في القراءة ، كان الطالب يمارسون أدواًرا في القراءة المتبادلة. هذه طريقة منظمة للقراءة حيث يأخذ األطفال أدواًرا جماعية . -قراءة

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. يواصل الطالب قراءة النصوص الواقعية في مجموعات القراءة 

.الموجهة ويبدأون في فهم تصميم الكتب الواقعية  

 

في الحساب ، يتعلم الطالب تطبيق استراتيجيات لحل مشاكل الكسور. يقوم الطالب بذلك عن طريق تحديد موقع الكسور على خط األعداد ، 

حل ب لثم كتابة جملة رقمية وإنشاء الرسوم البيانية وتفسيرها. يتعلم الطالب أيًضا تطبيق استراتيجيات مختلفة مثل التقدير والتقريب والتقري

 مشاكل الجمع. لقد كانوا يمارسون قياس الطول والمحيط لمختلف األشكال ثنائية األبعاد.

 تحقيق

لمصدر الطاقة  SWOTفي االستفسار ، استمر الطالب في العمل على وحدتهم في "أرضنا وما بعدها". لقد كانوا يكتبون تحليل 

المختار ، المتجددة أو غير المتجددة ، ونقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات والتفكير بشكل أكبر في اإلجراء المطلوب اتخاذه 

 في استكشافهم المستمر لطاقتهم المحددة.
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 حساب

واصل طالب السنة السادسة في محو األمية بناء معرفتهم "بتقارير المعلومات". اختار كل طالب موضوًعا مثيًرا لالهتمام ويقومون 

سيسمح لهم هذا البرنامج بتقديم عملهم بطريقة احترافية وستتم مشاركة أعمالهم  ."Canva"بإنشاء تقريرهم الخاص حول برنامج يسمى 

 اعتباًرا من نهاية األسبوع المقبل. يقوم الطالب بمواءمة عملهم مع موضوع االستفسار "الطاقة". "QR"عبر رمز 

.االستفسار ، كان الطالب يعملون في مشاريعهم الفردية مع التركيز على "الطاقة"  

والبعض اآلخر يصمم ملصقات وكتيبات وغيرها الكثير. لقد اختاروا جميعًا االتجاه الذي  ديرامةيقوم بعض الطالب بإنشاء نماذج  
يريدون اتباعه في مشاريعهم ، ونحن نتطلع إلى رؤية ما سينتجه الطالب بحلول نهاية الفصل الدراسي. نحن نعيش في عالم حيث من 

 المهم للغاية أن نفهم كيف نستخدم الطاقة ، وكيف يتم إنشاؤها وخيارات الطاقة المتجددة األكثر اخضراًرا المتوفرة اآلن.

في الرياضيات ، كنا ندرس "الجمع". كان الطالب يبحثون في مجموعة من االستراتيجيات التي يمكنهم استخدامها عند مواجهة سيناريوهات 
مختلفة ومشكالت في الرياضيات. لقد أتيحت لهم الفرصة لتعلم وممارسة استراتيجيات مختلفة ، بما في ذلك "التقدير والتقسيم والعمودي 

 وغير ذلك الكثير". سيسمح لهم ذلك باختيار اإلستراتيجية المناسبة واألكثر فاعلية عند التعامل مع مشاكل مختلفة.



 التعليم الجسدي

 

ات واصل طالب السنة الثالثة إلى السادسة التعلم من خالل وحدة سباقات المضمار والميدان. يتعلم طالب السنة الثالثة والرابعة لدينا تقني

الرمي وكيف تتكيف أنماط أذرعنا وتحويل الوزن بشكل مختلف اعتماًدا على كيفية وما نرمي. األشياء التي عانى طالبنا من رميها هي كرات 

 الرمي بالرصاص ، ورمي القرص ، وكرات الرمح الرغوية ، وكرات الدوامة.
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كشف يستيواصل طالبنا من المرحلة التأسيسية إلى السنة الثانية في التربية البدنية التعرف على مهارة التحكم في األشياء المتمثلة في الرمي. 

طالبنا طرقًا مختلفة لدفع األشياء نحو األهداف والمناطق المستهدفة. ومن األمثلة على ذلك رمي أهداف كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم 
وكذلك تعلم الرمي على مسافات وسرعات مختلفة ورمي األهداف المتحركة أيًضا. يتعلم الطالب في السنة الثانية أيًضا كيفية الجمع بين 

المهارات عن طريق الجري والرمي. في بداية كل درس ، كان طالبنا أيًضا يختبرون الدوائر الحركية لمواصلة تطوير مهاراتهم في 
 التوازن والجري والقفز والقفز والقفز والقفز.

 
 

واصل طالب السنة الخامسة والسادسة ممارسة مهارات الرمي المتخصصة وأداءها مع التحكم في الطول والمسافة. األشياء التي 
عانى طالبنا من رميها هي: الركائز بالرمي ، القرص ، الرمح الرغوي ، كرات دوامة ، المطارق البالستيكية اآلمنة وكرات اتحاد 

 كرة القدم األميركي.
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لدينا لمنظمتك ودعمك لبرنامج تعليم الدراجات للعام الثالث والرابع. خرج موظفون  1و  1صيحة كبيرة لفريق العامين تعليم الدراجة

لتسهيل الجلسات على مدار اليوم. استمتع طالبنا كثيًرا واستمروا في تطوير مهاراتهم في الركوب  Bicycle Networkمن شركة 

 والتعلم حول السالمة على الطرق. أحسنت صنعًا للجميع في فريق العامين الثالث والرابع على جهودكم!

 

 

 رياضة

سلسلة  Touch Rugbyالجولة الثالثة للرياضة بين المدارس كانت مباراة الذهاب ضد مدرسة برودميدوز فالي االبتدائية. بدأ فريق 

االبتدائية.بالنسبة للجولة الرابعة ، كان لدينا رأس مزدوج حيث أتت إلينا مدرستان للعب الرياضة بين  Bethalثالثية ضد مدرسة 

أخرى مدرسة برودميدوز فالي االبتدائية. كان من الرائع أن يلعب الطالب الكثير من المدارس. كانتا مدرسة بيتال االبتدائية ومرة 

 الرياضة وأن نعرض مدرستنا العظيمة لآلخرين.
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 TERM 2  WEEK  3,4 TERM 2  WEEK  3,4 

FOUNDATION A: Ahmad Ibrahim  Mariam Kahla  

FOUNDATION B: Horia Taleb  Gazal Merhi 

FOUNDATION / 1C: Mirza Yildiz  Mahmoud El-Helwani 

GRADE 1D: Gabbie Carpenter  Ali Rabah  

GRADE 1E: Maryam Abdul Mushen  Ismail Tiba  

GRADE 2A: Amir Taleb  Jenan Ayad  

GRADE 2B: Mohamed Auobei  Ayah Zaatiti  

GRADE 2C: Ibrahim Taha  Rital Chahade  

GRADE 3A: Jamila Khaled  Serhat Erdogan  

GRADE 3B: Median Rajab  Ayah Moussa  

GRADE 3C: Elif Ocal  Aleyna Al– Chami  

GRADE 4A: Hafsa Hassan Bakr Abou-eid 

GRADE 4B: Amelia Mehri Aleron Mino 

GRADE 5A: Mariam Ghazi Sadiq Al –safi 

GRADE 5B: Ezgi Sari Taha Khan  

GRADE 5C: Sandy Jirapornmanee  Haidar Allamy  

GRADE 6A: Hajarh Rajab  Levent Senlik 

GRADE 6B: Ayla Eroglu  Hajar koder  

   

   



 نادي اإلفطار

صباًحا ، يمكن لألطفال التسجيل وحضور نادي اإلفطار في المركز المجتمعي لالستمتاع بوجبة إفطار  8.11صباًحا حتى  8.31من الساعة 
      لذيذة ومغذية كل صباح.

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

2139101210موبايل:  9129-3383هاتف:   

دعوة متطوعين لالنضمام إلينا! نحن ندعو جميع اآلباء واألجداد واإلخوة واألخوات واألعمام واألعمام ، نرحب بأي فرد من أفراد 
المجتمع لالنضمام إلينا. هل لديك موهبة وترغب في مشاركتها مع اآلخرين؟ أم ترغب في مساعدتنا في أحد أنشطتنا؟ كن جزء من فريق 

المتطوعين لدينا! معًا يمكننا تحقيق الكثير ألطفالنا وعائالتنا. قم بزيارتنا للدردشة ، أو أرسل لنا رسالة 
2139101210. 

 

  مجموعة اللعب:  األطفال من 2 إلى 31 شهًرا مجانًا | األطفال األكبر من عام واحد ، 31 دوالًرا لكل فصل دراسي.

 1.12ظهًرا إلى  31312صباًحا وبعد الظهر ، من  33312صباًحا إلى  9312االثنين والثالثاء | الصباح ، من 

 مساًء.

ية للكبار:   ستقام دروس اللغة اإلنجليزية المجانية يومي الثالثاء والخميس من الساعة  ز حصة اللغة اإلنجلي 

مساًء. 31.31إلى  9.31  

 فرصة عظيمة للقاء أشخاص جدد وتعلم / تحسين مهاراتك في اللغة اإلنجليزية. نحن نعتني باألطفال خالل فصلك.

 نادي الحرف:في صباح يوم األربعاء من الساعة 9.31 صباًحا حتى 33.31 صباًحا.

ي دعم التعليمهذه الدورة مخصصة ألي شخص يرغب في العمل كمساعد مدرس. أيام اإلثنين ، من 9 صباًحا حتى 1 
ز
الشهادة الثالثة ف

 مساًء.

 قهوة ودردشةالجمعة ، من 1.31 إلى 1 مساًء ، أو فقط اتصل بنا إذا كنت ترغب في القدوم في يوم آخر.

 

 األحداث واالحتفاالت

توفر أنشطة مجموعة اللعب فرًصا لآلباء للتفاعل مع أطفالهم ، ومقابلة أولياء األمور وتكوين صداقات. نحن نقوم بالصياغة 

 والرسم والرقص ووقت القصة ولعب وقت الفراغ بالخارج والداخل وغير ذلك الكثير!



مع دخول فصل الشتاء ، يناقش األطفال ويالحظون االختالف في الطقس. يناقش األطفال المالبس التي يحتاجون إليها أثناء وجودهم في 

 روضة األطفال مثل السترات والكنزات الصغيرة واألحذية الطويلة.

 تذكير للعائالت أنه في األيام التي ال تمطر فيها ، يكون األطفال في الهواء الطلق ويحتاجون إلى مالبس دافئة

األطفال عبر الخدمات مشغولون بالتفاعل والتعلم كل يوم. يتعلم األطفال كل شيء عن األكل الصحي وتقطيع وصنع كباب الفاكهة. جرب 
 األطفال أيًضا إنشاء بركان واستخدام البيكربونات والخل إلحداث ثوران بركاني

باإلضافة ية تواصل هدى تعليم األطفال من خالل برنامج اللغة العربية ، حيث تقوم حاليًا بتعليم األطفال كيفية نطق الفواكه المختلفة باللغة العرب
 إلى قراءة اليرقة الجائعة جًدا مع األطفال والترجمة باللغة العربية

 ينشغل األطفال أيًضا ببرنامج إثراء اللغة حيث يشاركون في ثالث تجارب تعليمية مختلفة تركز على تطوير اللغة

، يرجى  1211سنوات لعام  1و  1كما هو الحال دائًما ، إذا كان لديك أي أسئلة أو ترغب في مزيد من المعلومات حول التسجيل في سن 

 التحدث إلى مدرس رياض األطفال الخاص بطفلك

 روضة أبفيلد وداالس

 أطفال أبفيلد يصنعون بركانًا باستخدام البيكارب والخل ويصنعون قناًعا
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