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رؤية مدرستنا :العمل في شراكة مع المجتمع لخلق بيئة مدرسية سعيدة وتعاونية وآمنة  ،حيث يتم تمكيننا وتقديرنا
ودعمنا .سنوفر تعلي ًما شامالً وتنافسيًا وعالي الجودة لضمان تحقيق جميع الطالب لمكاناتهم الكاملة
28th March 2021

Ms Anna Ruhle; Principal

ISSUE 3

Mr Sebastian Naselli; Assistant Principal
School Council President; Melissa Munday
PRINCIPAL’S UPDATE:
ًا بك مرة أخرى في الفصل  .2مرة أخرى  ،يبدو المصطلح مشغوً
ًل جً
دا .ستبدأ فترة
مرحب
لطالب الصفين الثالث والخامس في غضون أسبوعين .هذا العام مرة أخرى NAPLANاختبار
ستخضع مدرستنا لالختبار عبر اإلنترنت .هذا يعني أنه سيتم إجراء جميع اختبارات
باستثناء اختبار الكتابة للصف الثالث .سيظل هذا اًلختبار  iPadعلى جهاز NAPLAN
يتم بالقلم الرصاص والورق .أعد المعلمون من  3إلى  6طالً
با لفترة اًلختبار ونأمل أن
يعمل النظام عبر اإلنترنت بسالسة لجميع الطالب.
جمعية اآلباء واألصدقاء مشغولة جً
دا في تنظيم كشك عيد األم في الوقت الحالي .سنرسل
معلومات في وقت ًلحق من هذا األسبوع حول كشك عيد األم واًلحتفاًلت .يرجى اًلنتباه إلى
البوصلة!
ًا ألن الطقس بدأ اآلن في البرودة  ،فمن الجيد التأكد من قدوم أطفالك إلى
نظر
المدرسة مع سترة ًلرتدائها في الخارج .يرجى التأكد من تسمية جميع السترات باسم
طفلك .يبدو أن ممتلكاتنا المفقودة تتزايد كل أسبوع!
ANZAC Day Commemorations
في يوم الجمعة  23أبريل  ،جاء الرقيب سكوت بايليس إلى مدرستنا لتقديم عرض تقديمي
 .ثم قاد ANZACلجميع الطالب على مدار اليوم لمساعدتهم على فهم سبب احتفالنا بيوم
 ،مستخدً
ما النصب التذكاري الرائع للحربANZAC.احتفال يوم
وتضمن الحفل القصيدة والنشيد الوطني وإكليل من الزهور لقادة مدرستنا .أود أن
أغتنم هذه الفرصة ألتقدم بخالص الشكر إلى الرقيب .سكوت بايليس لوقته وجهده في
إعداد عرضه التقديمي والحفل لطالبنا .نحن محظوظون جً
دا لوجوده في مجتمع مدرستنا.
ًا أن أشكر ألكسندر زينونوس ( 4/3ب) على العمل مع الرقيب بايليس لتخطيط
أود أيض
الحدث لمدرستنا.
لديك مصطلح رائع
آنا رولي

Additional Information

Grade Levels Time /Date

Dates to Remember

مزيد من المعلومات قادمة

الجمعة  30أبريل

 6/5طالب

تبدأ الرياضة بين المدارس

مزيد من المعلومات قادمة

الخميس  6مايو

كل العائالت

االجتماع العام السنوي لمجلس المدرسة

دوالرا لنداء الجمعة العظيمة
مبروك مدرسة توالمارين االبتدائية! جمعنا 1،062
ً
2021
.هذا مبلغ مذهل .شكرا لجميع عائالتنا على تبرعاتهم السخية

غياب غير مبرر
هذا مصدر قلق كبير لنا في الوقت الحالي ونطلب من جميع أولياء األمور دعمنا في
التسجيل الدقيق لجميع حاًلت األطفال المتغيبين عن المدرسة.
Compass.منذ إعادة هذا المصطلح  ،لدينا  30حالة غياب غير مبررة مسجلة على
COMPASS.تشير سجالتنا إلى أن كل والد  /وصي في المدرسة قد ُ
منح حق الوصول إلى
ًا  ،فمن الضروري أن تقوم بتسجيل الدخول إلى
COMPASSإذا كان طفلك غائب
واًلختيار من القائمة المنسدلة لمعرفة سبب غياب طفلك .دون إطالع الوالدين على
سبب الغياب  ،يتم تسجيلهم على أنهم غير مفسرين!
سيكون تعاونك مع هذا موضع تقدير كبير.

ATTENDANCE TARGETS
عدد األطفال الذين تأخروا عن المدرسة األسبوع الماضي

15
عدد األطفال الذين تركوا المدرسة مبكرا

22
هدف االنتظام في المدرسة هو .٪96.5

32

تحقق الهدف

94.7

يجب ارتداء القبعات في الفصل األول .ال توجد قبعة
ال تلعب.

يوم المناهج 2021
عطلة .ال توجد مدرسة للطالب
األربعاء  11أغسطس
االثنين  1نوفمبر

Foundation

Grade1/2 Unit

Grade 3/4Unit

Grade 5/6 Unit

ROSEHILL SECONDARY COLLEGE

Excursion

ألولياء األمور  /أولياء أمور األطفال اإلعدادية
لعب دورنا في بناء صورة وطنية لصحة الطفل
ًا إلى جنب مع آًلف المدارس األخرى في جميع
في أوائل عام  ، 2021ستبدأ مدرستنا  ،جنب
أنحاء البالد  ،اًلستعدادات للتعداد األسترالي الخامس للتنمية المبكرة (.)AEDC
يعطينا  AEDCصورة وطنية لتطور وصحة ورفاهية األطفال في السنة األولى من المدرسة
بدوام كامل .منذ عام  ، 2009ساعدت نتائج التعداد المجتمعات والمدارس والحكومات على
تخطيط الخدمات ووضع سياسات أفضل لتوجيه الدعم لألطفال واألسر.
ًل يفوت األطفال وقت الدراسة أبً
دا  ،وًل يحتاج اآلباء  /مقدمو الرعاية إلى تزويد
المدارس بأي معلومات جديدة للتعداد .يعطينا  AEDCبيانات المدرسة والمجتمع  -إنه
ًا لألطفال.
ليس تقييم
ً باحتياجات
ًا إلى أن استكمال التقييمات جعلهم أكثر وعيا
وأشار بعض المعلمين أيض
األطفال الفردية والصف ككل وأن نتائج التعداد كانت مفيدة في التخطيط لالنتقال إلى
السنة األولى وتطوير برامج الفصل

الدراسي.

المشاركة في  AEDCتطوعيةً .ل يحتاج اآلباء  /مقدمو الرعاية إلى اتخاذ أي إجراء ما لم
يختاروا عدم تضمين أطفالهم في التعداد.
لمعرفة المزيد حول التعداد وكيفية استخدام المجتمعات للبيانات لمساعدة األطفال
واألسر  ،قم بزيارة موقع .AEDC: www.aedc.gov.au
إذا كان لديك أي أسئلة  ،يمكنك اًلتصال بالسيد  Naselliفي المدرسة.

