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 أعزائي أولیاء األمور ومقدمي الرعایة ،

    احتفلنا هذا األسبوع بأسبوع الكتاب من خالل المشاركة في بعض أنشطة القراءة المثیرة في فصولنا الدراسیة.

 خالل األسبوع ، شاهد الطالب من التمهیدي حتى الصف الثاني عرًضا على اإلنترنت للقصة ، "ثالثة" لستیفن مایكل كینج ، بینما شاهد طالب الصف الرابع إلى

 السادس "الموجة الصغیرة" بقلم بیب هاري.

  

 

[

 

 



 
  تواریخ مهمة في الفصل الدراسي 4 ، 2020

 االثنین 2 نوفمبر تقییمات القراءه الفردیة من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة والنصف مساًء تم ارسال المواعید لالهل عبر البرید االلكتروني

 الثالثاء 3 تشرین الثاني  عطله رسمیة كأس ملبورن

  األربعاء 4 تشرین الثاني  تقییمات القراءة الفردیة من الثالثة والنصف وحتى الخامسة مساء

  االثنین 14 كانون االول   آخر یوم للطالب

  الثالثاء 15 كانون االول المقابالت بین ولي األمر والمعلم والطالب

  الجمعة 18 كانون االول  آخر یوم للموظفین

   تم إرسال أوقات المواعید إلى االهل عبر البرید اإللكتروني.

 

 تقییمات القراءة الفردیة
  تم إرسال برید إلكتروني إلى جمیع أولیاء األمور ومقدمي الرعایة مع تحدید موعد حضور أطفالهم إلى المدرسة لمدة 30 دقیقة مع معلم الصف إلجراء تقییم

 قراءة فردي.  شكرًا للطالب الذین حضروا هذه التقییمات بعد ظهر الثالثاء واألربعاء.

   سوف تستمر تقییمات القراءة األسبوع المقبل ، یوم االثنین 2 نوفمبر واألربعاء 4 تشرین الثاني.

   یجب على جمیع الطالب الدخول من خالل مدخل مكتب شارع تیودور والسیر إلى غرفة الصف.  عند االنتهاء من التقییم ، سیرجع الطالب إلى مدخل شارع

 Theodore St حیث یمكن للوالدین اصطحابهم إلى المنزل.  ُیطلب من اآلباء االنتظار خارج ساحة المدرسة ، وتذكر ارتداء قناع وممارسة التباعد

 االجتماعي بمسافة 1.5 متر.  تلقى األطفال الذین لدیهم موعد یوم االثنین مذكرة تذكیر ألخذهم إلى المنزل الیوم.

 

   السالمة االلكترونیة
   اآلباء واألمهات ، یرجى متابعة مراقبة استخدام أطفالك للتكنولوجیا واإلنترنت.  بعض تطبیقات الهاتف واأللعاب ومواقع اإلنترنت

 غیر مناسبة لألطفال.  صرحت سوزان ماكلین ، خبیرة السالمة على اإلنترنت ، في 17 أكتوبر أن لعبة "Among us" هي:

   "... غیر مناسبة الطفال المرحلة االبتدائیة النها تسمح بالمحادثة  مع االشخاص الغرباء بكل اللغات"

 

 القبعات
   یرجى التأكد من أن األطفال یرتدون قبعة مدرستهم للعب في الهواء الطلق ألن الطقس یزداد دفًئا.  سیحتاج األطفال الذین لیس لدیهم قبعة إلى البقاء تحت

 الغطاء.

 

   تذكیر
   یوم االثنین 2 تشرین الثاني لن یكون هناك مدرسة لألطفال.

   سُتجرى تقییمات القراءة الفردیة بین الساعة 8.30 و 3.30 مساًء.

   سیتم إغالق المدرسة یوم الثالثاء 3 تشرین الثاني بسبب عطلة كأس ملبورن العامة.

 

   بارك اهللا فیك،

Mrs Bolkunowicz   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

 

 

 

Beach Day  
 

I couldn’t believe my eyes. I was at the hot beach. The sun was rising up high in the sky. You 

could tell it was a hot day. As I walked towards the water I could feel the sand between my toes. 

The water raced towards me and the sand began to melt like ice cream. The laughing and the 

yelling from the people around me was louder than the party last night. The smell from the ice 

cream and hot dog truck filled my nose and I could taste it in my mouth.The water was so bright 

I could see my reflection like a mirror.   

I never wanted to leave the beach.  

By Arwin 5S 

 

 یوم الشاطئ
   لم أصدق عیني.  كنت على الشاطئ الساخن.  كانت الشمس تشرق عالیًا في السماء.  یمكنك أن تقول أنه كان یوًما حاًرا.  وبینما كنت أسیر نحو الماء ،

 شعرت بالرمل بین أصابع قدمي.  اندفع الماء نحوي وبدأت الرمال تذوب مثل اآلیس كریم.  كان ضحك وصراخ الناس من حولي أعلى من صوت الحفلة
 اللیلة الماضیة.  مألت رائحة اآلیس كریم وشاحنة النقانق أنفي ویمكنني تذوقها في فمي.  كان الماء ساطًعا لدرجة أنني أستطیع أن أرى انعكاسي مثل

 المرآة.
 لم أرغب أبًدا في مغادرة الشاطئ.

Arwin 5S  كتابة 

 

 


