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:تحديث الرئيسي
مرحبًا بكم مرة أخرى إلى ما كان  ،مرة أخرى  ،بداية معطلة للفصل الدراسي  .3جميع أعضاء المجتمع المدرسي ؛ أصبح الطالب والموظفون وأولياء
األمور اآلن على دراية جيدة باالنتقال إلى التعلم المرن عن بُعد .نأمل أال تكون هناك فترات إغالق أخرى في ملبورن وأن نتمكن من مواصلة التعلم في الموقع
.لبقية العام الدراسي
.يرجى تذكر أنه في هذه المرحلة ال يمكننا إال أن يكون لدينا طاقم المدرسة األساسي في الموقع .هذا يعني أن اآلباء غير قادرين على دخول بوابات المدرسة
نحن نتفهم تما ًما أن بعض اآلباء قد يكونون قلقين بشأن وصول أطفالهم إلى الفصل الدراسي بمفردهم في الصباح .ومع ذلك  ،كن مطمئ ًنا أن هناك موظفين في
.الخدمة في الصباح وهم موجودون لدعم طفلك في الوصول إلى المكان الذي يحتاجون إليه
مراجعة المدرسة  -منتدى استشارة مجتمع أولياء األمور
كما هو موضح في النشرة اإلخبارية األخيرة  ،ستعقد مراجعة مدرسة توالمارين االبتدائية في أوائل الفصل الدراسي الرابع هذا العام .نطلب من أعضاء
المجتمع المدرسي مشاركة أفكارهم حول العمل المنجز خالل السنوات األربع الماضية والتوجهات المستقبلية المحتملة للمدرسة .هذا هو المكان الذي نحن
!بحاجة لمساعدتكم
اآلباء ومقدمو الرعاية مدعوون لحضور واحد من اثنين من منتديات التشاور المجتمعية التي ستعقد يوم الخميس  19أغسطس في قاعة المؤتمرات .تقام
المنتديات في تمام الساعة  9:00صبا ًحا والساعة  5:00مسا ًء .يرجى حضور المنتدى في الوقت الذي يناسبك .باألمس أحضر طفلك إلى المنزل دعوة إلى
.المنتدى .يرجى إكمال قسيمة اإلرجاع في األسفل والعودة إلى المكتب األمامي مع طفلك .نتطلع حقًا إلى رؤيتكم جميعًا في منتدى يوم  19أغسطس
يوم المناهج
من فضلك ال تنسى أن األربعاء  11أغسطس هو يوم المنهج الدراسي القادم ولن يذهب أي طالب إلى المدرسة في هذا اليوم .سيشارك الموظفون في التعلم
.االحترافي في هذا اليوم حول مراجعة مدرستنا .يرجى االتصال بمخيم أستراليا إذا كنت بحاجة إلى رعاية أطفال في هذا اليوم
الطالب الجدد 2022
أمرا حيويًا في المدرسة حيث نحتاج إلى معرفة عدد المعلمين الذين نحتاج إلى تعيينهم
بدأ تخطيطنا األولي للعام الدراسي  .2022يعد هذا التخطيط المستقبلي ً
للعام المقبل بنا ًء على عدد األطفال المسجلين .لذلك  ،تقبل مدرسة توالمارين االبتدائية حاليًا التسجيل لعام  2022لجميع مستويات الصفوف بما في ذلك
.التأسيس
إذا لم تكن قد سجلت طفلك بعد  ،فيرجى الحصول على استمارة التسجيل من مكتبنا  ،أو طلب نموذج إلرساله إلى المنزل مع أحد األشقاء .إذا كنت تعرف أي
عائالت مسجلة للعام المقبل  ،فيرجى تذكيرهم باالتصال بالمكتب في أقرب وقت ممكن .نطلب ذلك كمجتمع مدرسي  ،فنحن جمي ًعا ننتهز كل فرصة للترويج
.لمدرستنا الرائعة للعائالت المحتملة
باإلضافة إلى الحاجة إلى معرفة جميع عمليات التسجيل المستقبلية  ،نطلب أيضًا من أي عائلة ستغادرنا في نهاية العام إخطار المكتب في أقرب وقت ممكن
ألن هذا يؤثر أيضًا على تخطيطنا المستقبلي .سنكون ممتنين للغاية إلنهاء جميع عمليات التسجيل بحلول نهاية الفصل الدراسي  3لمساعدتنا في التخطيط للعام
.المقبل
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ال يوجد أطفال في المدرسة في هذا اليوم

األربعاء  11أغسطس

كل الطالب

يوم المناهج

مزيد من المعلومات قادمة

ابتداء من األسبوع 6

كل الطالب

أنشطة أسبوع الكتاب

 15 - 13سبتمبر

طالب 3/4

معسكر 3/4

 17 - 15سبتمبر

طالب 5/6

معسكر 5/6

األسبوع الماضي .نحن فخورون جدًا بأن سكاي تم االعتراف بها لشجاعتها  Brimbank and North West Star Weeklyفيما يلي مقال من
.ونضجها في مثل هذا الموقف الخطير

تكريم البطل الشاب
By Michaela Meade
ً
صغيرا ثالثي األصفار من قبل هيئة اتصاالت خدمات الطوارئ  Skye Callejaتم اختيار
لدعوتها  (ESTA) ،من بين  21شابًا فيكتوريًا باعتباره بطال
ً
Triple-0.
.استدعت توالمارين البالغة من العمر  11عا ًما خدمات الطوارئ عندما أصيب والدها بحروق شديدة من حفرة النار
أخبرت سكاي عامل الطوارئ بالمكان الذي أصيب فيه والدها  ،وراقبت حالته عن
.كثب
.قالت سكاي إن التجربة كانت مخيفة بالنسبة لها
".قالت" :خرج أبي من الحمام بألم شديد ولم أره هكذا من قبل
.أمي لم تكن في المنزل  ،لذلك اتصلت بها وطلبت مني أن أحضره لالستحمام"
.ففعلت
[ثم اتصلت بسيارة إسعاف  ]...وأخبرتهم بما حدث" .عندما وصلت [أمي] إلى"
المنزل  ،أغلقت الخط وأخبرتها بما قمت به وما قاله عامل الهاتف  ،ثم ذهبت
".وانتظرت وصول سيارة اإلسعاف حتى أريهم مكان أبي
قالت والدة سكاي  ،ميليسا كاليجا  ،إن عائلتها بأكملها فخورة بما تمكنت سكاي من
.القيام به
".قالت السيدة كاليخا" :لقد كانت هادئة للغاية ومسيطر عليها
.هناك العديد من األشخاص الذين قد يفزعون فقط وليس لديهم أي فكرة عما يجب القيام به في حالة الطوارئ"
.نحن مندهشون  -لكنني لم أتفاجأ  -ألنها كانت قادرة على األداء بشكل جيد في هذا الموقف المخيف"
".إنها طفلة رائعة"
استبيان رأي الوالدين

بيانات الحضور لشهر يوليو 2021

ATTENDANCE TARGETS
عدد األطفال الذين تأخروا عن المدرسة األسبوع الماضي

تم إرسال استبيان رأي الوالدين إلى المنزل إلى أولياء األمور الذين تم
اختيارهم عشوائيًا .إذا كنت قد تلقيت واحدًا  ،فيرجى التأكد من إكمال
.االستبيان عبر اإلنترنت في موعد أقصاه الجمعة  3سبتمبر
يساعد االستطالع مدرستنا على فهم كيفية رؤيتك لمناخ مدرستنا
ومشاركة الطالب والعالقات .ستستخدم مدرستنا النتائج لتشكيل
.استراتيجيات التخطيط والتحسين للمدرسة في المستقبل

37

عدد األطفال الذين تركوا المدرسة مبكرا

27

هدف االنتظام في المدرسة هو .٪96.5

تحقق الهدف

91.21%

يوم المناهج 2021
):أيام مجانية للتالميذ .ل توجد مدرسة للطالب(
األربعاء  11أغسطس
الثنين  1نوفمبر

Foundation

100 Days of School

1/2 Unit
.ممارسة األلعاب للتعرف على اإلنصاف والمساواة بين الجنسين
ناقشنا أن الفتيات والفتيان يمكنهم اللعب معًا واكتشفنا كل األشياء األخرى التي يمكن للفتيات والفتيان القيام بها معًا

Art

