
 

 
 

 

  

Dates to Remember Grade  Time /Date Additional Information 

الظهر  بعد مفتوح التعليم أسبوع مساء   2:40 مايو 28 الجمعة الجميع   يجب على جميع الزوار تسجيل الوصول على 

 رمز االستجابة السريعة الموجود على البوابات

بأكملها المدرسة جمعية الظهر  بعد 2:50 الساعة يونيو 4 الجمعة الجميع   يجب على جميع الزوار تسجيل الوصول على 

 رمز االستجابة السريعة الموجود على البوابات

المدرسية  العطلة قبل األخير اليوم يونيو  25 الجمعة الجميع    

NEWSLETTER 
Broadmeadows Road. Tullamarine 3043 

Phone: 9338 2826    Fax: 9338 2887 

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

School App: Skoolbag 
Respect Leadership Creativity 

Ms Anna Ruhle; Principal 

Mr Sebastian Naselli; Assistant Principal  

School Council President; Melissa Munday 

ISSUE 5       25th May 2021 

PRINCIPAL’S UPDATE: 

بالوصول إلى مواقعالنصف األول من الفصل الدراسي األول لدينا مشغول للغاية ومنتج. بعد هذا الوقت الطويل مع عدم السماح للزوار   

مايو. توجد 7كان من الرائع رؤية العديد من الزوار في فصولنا الدراسية بعد ظهر يوم األم يوم الجمعة  ، Covid المدارس بسبب قيود  

وما بعدها من هذه النشرة اإلخبارية 3عدة صور لالحتفاالت في الصفحة  . 

 

واألصدقاء على إدارة كشك عيد األم الناجح للغاية في األسبوع الذي يسبق عيدأود أن أتقدم بخالص شكري لجميع أعضاء جمعية اآلباء   

دوالر 1403.07ما مجموعه  PFA األم. تمكن جميع األطفال من حضور الكشك وشراء هدية جميلة ألمهاتهم. جمعت . 

 

347نطونيو الذي خّمن بشكل صحيح أن هناك كما أجرى اآلباء واألصدقاء مسابقة لعيد األم. احزر عدد الحلويات في البرطمان. تهانينا أل  

2في الصفحة قطعة هالمية في الجرة وفاز بسلة جميلة لوالدته. يمكنك مشاهدة صورة أنطونيو ووالدته  . 

 

 .خالل األسبوعين الماضيين NAPLAN أود أن أغتنم هذه الفرصة ألهنئ جميع طالب السنة الثالثة والخامسة الذين خاضوا اختبارات

ا لكامل موظفيكلهم ق اموا بعمل رائع شكر   TPS  إلعداد طالبنا 6إلى  3على مرونتهم مع الجدول الزمني وإشارة خاصة لمعلمي السنة  

2021األربعة. أحسنت إلى جميع األطراف المعنية. من المتوقع ظهور نتائج  NAPLAN للجلوس في تقييمات  NAPLAN في وقت 

 .الحق من العام

 

وقت من العام اآلن حيث بدأ الطقس البارد يضربنا. إنها لفكرة جيدة أن يكون لدى جميع األطفال طبقة أخرى يرتدونهالقد وصلنا إلى ذلك ال  

لقضاء فترات الراحة ليرتديه أثناء توجهه قبل خروجهم. يرجى التأكد من أن طفلك يرتدي معطف ا أو جاكيت ا عادي ا )يفضل أن يكون أسود ا( . 

تتأكد من كتابة اسم طفلك بوضوح على المعطف حتى يمكن إعادته في حالة فقده كما أنها فكرة جيدة أن . 

 

 حالي ا تقييمات على جميع الطالب ألنهم بدأوا اآلن في كتابة تقارير الفصل الدراسي األول. يتم وضع قدر كبير Classroom يُجري معلمو

م قاموا بتقييم جميع األطفالكل وثيق مع بعضهم البعض للتأكد من أنهدراسي ويعمل المعلمون بشمن الوقت والعناية في تقارير الفصل ال   

 .بدقة وفق ا للمنهج الدراسي

 

يونيو. إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص   25اإللكتروني يوم الجمعة ،  Compassستكون تقارير الفصل الدراسي األول متاحة على موقع 

 تقرير طفلك ، يرجى التحدث إلى مدرس الفصل. في وقت مبكر من الفصل الثالث ، سنرسل إلى المنزل معلومات تتعلق بالمؤتمرات التي

 يقودها الطالب. 

 آنا رولي 
 

رؤية مدرستنا: العمل في شراكة مع المجتمع لخلق بيئة مدرسية سعيدة وتعاونية وآمنة ، حيث يتم تمكيننا وتقديرنا 

مكاناتهم الكاملة ودعمنا. سنوفر تعليًما شامالً وتنافسيًا وعالي الجودة لضمان تحقيق جميع الطالب إل 



 

 

  

ATTENDANCE TARGETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد األطفال الذين تأخروا عن المدرسة األسبوع الماضي

110 

 عدد األطفال الذين تركوا المدرسة مبكرا

75  

32 
٪.    تحقق الهدف96.5هدف االنتظام في المدرسة هو   

92% 

المدرسة عن األطفال غياب حاالت لجميع  الدقيق التسجيل في دعمنا واألمهات  اآلباء جميع من ونطلب الحالي الوقت في لنا كبير قلق مصدر هذا يمثل  / 

على مسجلة مبررة غير غياب حالة 30 لدينا ، المصطلح هذا إعادة منذ  Compass. 

إلى الوصول حق ُمنح قد  المدرسة في وصي  والد كل أن إلى سجالتنا تشير  COMPASS. 

إلى  الدخول بتسجيل تقوم أن الضروري فمن ، غائب ا طفلك كان إذا  COMPASS بدون. بعيد ا طفلك  وجود سبب  لمعرفة المنسدلة القائمة من واالختيار  

مفسرين غير أنهم على تسجيلهم يتم الغياب سبب الوالدين تقديم ! 

كبير تقدير  موضع هذا مع تعاونك سيكون . 

بسلة رائعة لوالدته! ألف مبروك ألنطونيو فوزه   
 

أدناه  الحضور بيانات  

والعشرون الخامس - الثالث  

 مايو 

 

بوع التعليم المفتوح بعد الظهر أس  

. نحن ندعو جميع أعضاء المجتمع 2:40مايو الساعة  28الدراسية يوم الجمعة لالحتفال بأسبوع التعليم ، سيتم فتح جميع الفصول  مساء   

 !للحضور واالنضمام إلى المرح. سيكون هناك أنشطة حرفية ورواية القصص والرسم وافتتاح معرض

بوابات المدرسة قبل دخولإذا كان بإمكانك الحضور ، يرجى التأكد من تسجيل الوصول على رمز االستجابة السريعة الموجود على جميع   

ةدقيق 15أرض المدرسة. من متطلبات القسم أن نسجل تفاصيل أي زائر في الموقع ألكثر من  . 

 .نتطلع إلى رؤيتكم جميع ا بعد ظهر يوم الجمعة



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


