
رؤية مدرستنا: العمل في شراكة مع المجتمع لخلق بيئة مدرسية سعيدة وتعاونية وآمنة ، حيث يتم تمكيننا وتقديرنا 
ودعمنا. سنوفر تعليًما شامالً وتنافسيًا وعالي الجودة لضمان تحقيق جميع الطالب إلمكاناتهم الكاملة
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Dates to Remember Grade Levels  Time /Date Additional Information 

مارس 8االثنين  كل العائالت عيد العمال عطلة عامة  ال يوجد طالب في المدرسة 

مارس 42األربعاء  كل العائالت صور المدرسة  المعلومات القادمة 

أبريل 1الخميس  كل العائالت آخر يوم في المدرسة   

Ms  Anna Ruhle; Principal 

Mr Sebastian Naselli; Assistant Principal  

School Council President;  

Creativity Leadership Respect 

Broadmeadows Road. Tullamarine 3043 

Phone: 9338 2826    Fax: 9338 2887 

Email: tullamarine.ps@edumail.vic.gov.au 

التي  War Memorialمنذ نشرتنا اإلخبارية األخيرة ، ربما الحظت أننا قد أجرينا عدًدا من التحسينات على أرض مدرستنا. تمكنا أخيًرا من إكمال ترقية 
دوالر من خالل صندوق الكبرياء والرياضة التابع  02222بدأناها العام الماضي. قد يتذكر البعض منكم أننا كنا محظوظين بما يكفي للحصول على منحة قدرها 

 في أبريل. ANZACلحكومة الوالية للقيام بهذا المشروع. نتطلع إلى االستفادة القصوى من هذه المساحة لالحتفال بيوم 

تم بناؤه بجوار حفرة الرمال لمؤسستنا لطالب الصف الثاني. لقد طلبت بعض األلعاب للذهاب إلى المنزل الصغير ونتطلع إلى  Cubby Houseلدينا أيًضا 
 زيادة تطوير مساحة اللعب الجميلة والشاملة هذه في ساحة مدرستنا.

قمنا بتحديث سرير حديقة كبير. كان هذا ممكناً بفضل التبرع الكريم للغاية من عائلة  BERخلف مبنى 
Tektonopoulos  سنقوم بتركيب لوحة تقدير على سرير الحديقة لالعتراف بكرم عائلة . 0202في نهاية عام

Tektonopoulos  ودعمهم المستمر لمدرسةTullamarine .االبتدائية 

 تحديث رابطة الوالدين واألصدقاء

فبراير ، تم عقد االجتماع السنوي العام لجمعية اآلباء واألصدقاء. يسرنا أن نعلن عن  02في يوم الخميس الموافق 
 المواعيد التالية:

راشمي راناتونجا -الرئيس  ·  

باربرا بوتر -نائب الرئيس  ·  

جين أدوباس -أمين الصندوق ·  

ستعقد اجتماعات جمعية اآلباء واألصدقاء على أساس منتظم. نرحب بجميع أعضاء مجتمع مدرستنا لحضور اجتماعات رابطة أولياء األمور 
 4241لمعرفة مواعيد / مواعيد االجتماعات واألخبار. نتمنى لجمعية اآلباء واألصدقاء  COMPASSواألصدقاء في المستقبل. يرجى االطالع على 

سكرتيرة كارولين خلوفتحديث انتخاب مجلس المدرسةكل التوفيق ونتطلع إلى دعمهم المستمر لمدرستنا.  

مساًء اليوم. يرجى التأكد من االتصال  0022في الساعة  0202تغلق باب الترشيحات لعضوية مجلس مدرسة 
بالمكتب األمامي إلكمال نموذج الترشيح قبل إغالق باب الترشيحات. أن تكون عضًوا في مجلس المدرسة هو 

طريقة رائعة للمشاركة في مدرستك ومعرفة ما يحدث وراء الكواليس. إنه ليس التزاًما مرهقًا حيث ال يوجد 
اجتماعات كل عام. الرجاء رؤيتي إذا كان لديك أي أسئلة. 8سوى   

 آنا روهلي
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 يوم المناهج 4241

 عطلة. ال توجد مدرسة للطالب

أغسطس 11األربعاء   

نوفمبر 1االثنين   

 

يجب ارتداء القبعات في الفصل 

 األول. ال توجد قبعة ال تلعب.

ATTENDANCE 

سنجعل االلتحاق بالمدرسة أولوية. 0202خالل عام   

يرجى العلم أنه إذا كان طفلك سيتغيب لمدة ثالثة أيام أو أكثر  .Compassيتم تذكير جميع العائالت بتسجيل جميع حاالت غياب الطالب على 
 بسبب المرض ، فستحتاج إلى إرفاق الشهادة الطبية بمذكرة غياب طفلك البوصلة.

بتدقيق بيانات حضور جميع األطفال وسنتواصل مع العائالت مباشرة بأي مخاوف تتعلق بالحضور. 0202سنقوم كل شهر في عام   

٪ في أي شهر ، فستتلقى خطابًا من المدير يوضح تأثير ضعف الحضور. إذا كانت مشكلة عدم الحضور مستمرة ، فسيتم االتصال بك 88إذا انخفض معدل حضور طفلك عن 

 لحضور اجتماع مجموعة دعم الطالب بحيث يمكن وضع االستراتيجيات لدعمك أنت وطفلك

ATTENDANCE TARGETS 

 

 عدد األطفال الذين تأخروا عن المدرسة األسبوع الماضي

24 

 عدد األطفال الذين تركوا المدرسة مبكرا

26  

٪.    تحقق الهدف2..8هدف االنتظام في المدرسة هو   

92.7% 
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Foundation Unit   -  Teddy Bears Picnic 

1/2 Unit  - Counting 

P.E. 

5/6 Unit - 

3/4 Unit   - Student Voice  Members 

STEM 
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Camps, Sports and Excursion Fund (CSEF) 

يجب على ( 4241 أبريل 11أو في اليوم األول من الفصل الدراسي الثاني )( 4241يناير  42في اليوم األول من الفصل الدراسي األول )

 أحد الوالدين أو الوصي القانوني للطالب:

 Centrelink Health Care Cardكن مستفيدًا مؤهالً من إحدى هذه البطاقات: البطاقة الذهبية لشؤون المحاربين القدامى بطاقة 

Concessioner Concession Card. 

 أو يجب أن يكونوا أحد الوالدين بالتبني المؤقت

عاًما أو أكثر ويحمل بطاقة امتياز صالحة )مثل بطاقة رعاية صحية للشباب( 11أو كان الطالب يبلغ من العمر   

 ويجب على الوالد أو الوصي القانوني تقديم طلب بحلول تاريخ االستحقاق.

إما في اليوم األول من الفصل الدراسي األول  Centrelinkسيتم تحديد األهلية عندما يتم التحقق من صحة بطاقة امتياز الوالدين بنجاح مع 

 أو الفصل الثاني.

دوالًرا سنويًا لطالب المدارس الثانوية المؤهلين. 441دوالًرا سنويًا لطالب المدارس االبتدائية المؤهلين.  141المدفوعات:   

 تتم المدفوعات مباشرة إلى المدرسة وترتبط بالطالب. تبدأ معظم المدفوعات من مارس فصاعدًا.

 يمكن استالم الطلبات خالل الفصل األول والثاني. المدفوعات لسنة التقديم وال يمكن المطالبة بها عن السنوات السابقة.

يمكن أيًضا لطالب السنة السابعة والتأسيس في المدارس الحكومية الذين يتلقون التمويل الحصول على دعم للزي المدرسي. لمزيد من 

 المعلومات حول هذا الخاتم المدرسة.

لتغطية رسوم المدرسة الطوعية أو الكتب أو القرطاسية أو الزي المدرسي أو الرعاية قبل / بعد المدرسة  CSEFال يمكن استخدام مدفوعات 

 أو دروس الموسيقى أو االستمارات / التخرج.

ما لم يكن  4241، فلن تحتاج إلى إكمال نموذج الطلب في عام  4242في مدرسة طفلك في عام  CSEFإذا تقدمت بطلب للحصول على 

 نيابة عنك. CSEFهناك تغيير في ظروف عائلتك. سوف تتقدم مدرسة طفلك للحصول على 

في حالة حدوث أي من التغييرات التالية: 4241ستحتاج فقط إلى تقديم نموذج طلب في عام   

أو غيرت ظروف  4242أو لم تتقدم بطلب في نفس المدرسة في عام  4241تسجيل الطالب الجدد: بدأ طفلك المدرسة أو غيّرها في عام 

4241األسرة: مثل تغيير الحضانة أو تغيير االسم أو رقم بطاقة االمتياز أو بدء األشقاء الجدد في المدرسة في عام   

 يمكن للمدارس قبول الطلبات ومعالجتها حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني كل عام.

 للمدارس من مارس فصاعدًا كل عام. CSEFيتم دفع مدفوعات 
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