
 من مكتب المديرة      

 ،أعزائي أولياء األمور ومقدمي الرعاية 
 COVIDلقد كان لدينا أسابيع قليلة مشغولة للغاية. لقد كانت إدارة الموقف مع 

صعبة للغاية ولكننا نبذل قصارى جهدنا للتأكد من تغطية جميع الفصول 
الدراسية. أود أن أخبر الجميع أنه قد تكون هناك عدة مناسبات بين اآلن ونهاية 

الفصل الدراسي حيث قد نضطر إلى تقسيم الفصول الدراسية. لهذا نعتذر ولكن كان من الصعب جًدا 
العثور على ضحايا في جميع أنحاء المنطقة. تواجه العديد من مدارس الشبكة الخاصة بنا نفس 

 المشكالت. نشكرك على تفهمك.
 متكرر: ابق في المنزل إذا كنت مريًضا

 
سيكون جميع البالغين في الموقع بصحة جيدة ومستعدون للعمل ونتوقع نفس الشيء ألطفالنا وعائالتهم. 

إذا كانوا ليسوا على ما يرام في المدرسة ، فستحتاج أنت أو جهة اتصال الطوارئ التي رشحتها إلى 
 جمعها على الفور. يرجى التأكد من تحديث بيانات االتصال الخاصة بك. راجع الرابط أدناه.

https://www.health.nsw.gov.au/infectious/influenza/Pages/default.aspx 

 دفتر سالمة الطفل
يسعدنا أن نطلعكم على دليل سالمة األطفال التابع لشرطة نيو ساوث ويلز. يعد الكتيب مصدًرا شامالً 

لمساعدة اآلباء ومقدمي الرعاية وكذلك المعلمين في مجموعة من الموضوعات األساسية لسالمة الطفل. 
 اضغط على الرابط

https://issuu.com/associatedmediagroup/docs/ >
cshb_2021_edition2_final 

 اختبار الممارسة - 
سيضمن هذا  .NAPLAN ONLINEأبريل ، سيشارك طالب السنة الثالثة والخامسة في اختبار الممارسة  5في يوم الثالثاء 

االختبار أن الطالب على دراية بصيغ االختبار وسيقدم الدعم واإلرشاد المناسبين. االختبار الفعلي يحدث في الفصل الدراسي 

بتقييم مهارات القراءة والكتابة والحساب  NAPLAN ONLINEمايو. يقوم  9، مع نافذة لمدة أسبوعين تبدأ يوم االثنين  2

 9229التي تعلمها الطالب بالفعل من خالل المناهج الدراسية. إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى االتصال بالمدرسة على 

1229. 

اسبوع 
 التوحد

 مارس 28th االثنين

  الجمعة الى

1st ابريل 

احتفال 
قبعة 

 االيست

 الخميس

31st مارس  

 االثنين رمضان

4th ابريل  

اليوم 
العالمي 

 للكتاب

 الثالثاء

5th ابريل  

المرحلة 
الثالثة 
القدم 

 المتقدمة

 الخميس

7th ابريل  
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 أخبار مجتمع شرق النسفيل    

   25th March 2022 Week 

 

 من مكتب المديرة •

• 4-5T أخبار 

 رسالة من السيدة بايك •

مالحظات الى منازل  •
 الطالب

 اسعار الزي الرسمي •

 تواريخ مهمة •

•  

https://www.health.nsw.gov.au/infectious/influenza/Pages/default.aspx
https://issuu.com/associatedmediagroup/docs/cshb_2021_edition2_final
https://issuu.com/associatedmediagroup/docs/cshb_2021_edition2_final
http://www.lansvalee-p.schools.nsw.edu.au/?fbclid=IwAR3bXZOMgT_RIehnaeoeooDgFOlE6_5wgh-kCp9dKfykeDBJOtL7YvaQ_R0
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 الفصل االول من صف 

4-5T  

 منخرط في التعلم التفاعلي العملي عبر جميع المفاتيح 5T-4هذا المصطلح ، 

 مجاالت التعلم. في اللغة اإلنجليزية ، يستكشف الطالب شخصيات القصص الخيالية و
 العمل على كتابة أوصاف الشخصية. في الرياضيات ، الطالب

 هي أيًضا 5T/  4تعلم كيفية إنشاء أنماط باستخدام األرقام الفردية والزوجية. 

 تعلم أن تكون متعلماً مسؤوالً ونشطاً من خالل القراءة ليني.

 رحلة إلى الصخور. الطالب 3و  2المرحلة  5T-4في األسبوع الثامن ، حضر 

 من خالل 5T/  4استكشفت الصخور مع امرأة جميلة من السكان األصليين ، تريسي. أرشد تريسي 

The Rocks للتحقيق في معالم سيدني والنباتات والحيوانات األصلية والسكان األصليين 

 أدوات الصيد وأكمل الطالب ورشة النسيج.

http://www.lansvalee-p.schools.nsw.edu.au/?fbclid=IwAR3bXZOMgT_RIehnaeoeooDgFOlE6_5wgh-kCp9dKfykeDBJOtL7YvaQ_R0
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أتمنى أن تكون قد تمكنت من البقاء بأمان. نحتاج جميًعا إلى االعتناء 
بأنفسنا قدر اإلمكان خالل هذه األوقات الصعبة. سيحتاج العديد من األطفال 

إلى مزيد من الطمأنينة أيًضا. هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها 
 لمساعدة أطفالك على التأقلم.

يحتاج األطفال إلى الشعور باألمان وأنهم يتلقون الرعاية. حاول االلتزام 
 بالروتين أو إذا كان هناك اضطراب ، أعد تأسيسها في أسرع وقت ممكن

إذا كانت لدى طفلك مخاوف ، فاستمع إليها بعناية وقدم له الطمأنينة وقدم 
 إجابات مع حقائق بسيطة ، مناسبة لسنه

 اقضِ وقًتا معهم ، ودعهم يلعبون وامنحهم الكثير من العناق
راقب تعرضهم لألخبار حتى ال يشاهدوا بشكل متكرر مشاهد الفيضانات 

 التي قد تزيد من قلقهم
إذا كانت لديك مخاوف بشأن طفلك وترغب في مناقشتها ، فيمكنك االتصال 
بي من خالل معلم طفلك أو مباشرة من خالل مكالمة هاتفية أيام الثالثاء أو 

 األربعاء عندما أكون في المدرسة.
فيما يلي رابط لمزيد من المعلومات التفصيلية حول كيفية دعم طفلك في 

 أوقات الفيضانات:

 رسالة من السيدة بايك                                        

http://www.lansvalee-p.schools.nsw.edu.au/?fbclid=IwAR3bXZOMgT_RIehnaeoeooDgFOlE6_5wgh-kCp9dKfykeDBJOtL7YvaQ_R0


 

Lansvale East Public School  21 Riverside Rd, Lansvale East NSW 2166 

Phone: (02) 9728 1278  Email: lansvalee-p.school@det.nsw.edu.au 

Website: http://www.lansvalee-p.schools.nsw.edu.au/  

                 2222موكب قبعة عيد الفصح والنزهة العائلية 

 2222مارس  02الخميس 
 أعزائي أولياء األمور ومقدمي الرعاية ،

 Lansvale East Public School( ، ستقيم مدرسة 02)األسبوع  2222مارس  30في يوم الخميس 

موكب قبعة عيد الفصح لالحتفال باختتام الفصل الدراسي الناجح وإلبراز القبعات الرائعة التي 
صنعوها في المدرسة أو في المنزل. جميع أولياء األمور والعائالت مدعوون للحضور واالحتفال 

 مع طالبنا ومشاهدة أعمالهم الرائعة واإلقامة لتناول غداء مع العائلة في نزهة.
ستقيم المدرسة سحب بيض عيد الفصح في اليوم. نطلب من العائالت إرسال تبرعات من 

بيض عيد الفصح أو أي شيء مناسب يمكن تحويله إلى سلة عيد الفصح ، مثل الموارد والكتب 
الفنية والحرفية ، والتي ستصبح بعد ذلك جائزة في السحب. يمكن إرسال تبرعات البيض أو 

 أي شيء آخر إلى المكتب األمامي.
يمكن لألطفال القدوم بمالبس المفتي لهذا اليوم ؛ ومع ذلك ، يجب أن يرتدوا مالبس مناسبة 
للحماية من الشمس بما في ذلك األحذية )األحذية المغلقة( وقبعة. ال يسمح بوضع شعارات 

 على المالبس.

 جدول اليوم                  

 يعرض الطالب قبعاتهم اإلبداعية. -صباًحا موكب قبعة عيد الفصح  02332 - 0332
تمت دعوة العائالت إلى فصل أطفالهم  -صباًحا فصول دراسية مفتوحة  00322 - 02332

 لمشاهدة األشياء المختلفة التي تعلموها.
أحضر معك بطانية وطعاًما للجلوس وقضاء الوقت مًعا.  -صباًحا نزهة عائلية  00342 - 00322

 ستتاح للعائالت الفرصة لشراء الشاي / القهوة باإلضافة إلى بعض الحلويات اللذيذة.

بعد النزهة العائلية ، يجب على اآلباء ومقدمي الرعاية مغادرة أرض المدرسة وسيعود الطالب إلى 
 فصولهم الدراسية والمشاركة في أنشطة عيد الفصح الممتعة.

http://www.lansvalee-p.schools.nsw.edu.au/?fbclid=IwAR3bXZOMgT_RIehnaeoeooDgFOlE6_5wgh-kCp9dKfykeDBJOtL7YvaQ_R0
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 2222مارس  01الخميس 
 األنشطة الالصفية 2الفصل 

 
 أعزائي أولياء األمور ومقدمي الرعاية ،

 

العامة الفرصة للمشاركة في األنشطة الالصفية.  Lansvale East، سُتتاح للطالب في مدرسة  2هذا العام خالل الفصل الدراسي 

 .FUTBOLTECسيتم تشغيل هذه األنشطة من قبل المعلمين وموظفي دعم التعلم المدرسي و 

 

 دوالًرا في األسبوع. 3.32دوالًرا للفصل الدراسي ، والتي تصل إلى  32.22تكلفة جميع األنشطة الالصفية هي 
(. المواقع في هذه البرامج محدودة 02-2مساًء )األسابيع  4مساًء حتى الساعة  3ستقام األنشطة أيام الخميس من الساعة 

 وستعطى األولوية للعائالت التي تعيد مذكرة اإلذن أوالً. تذهب األموال نحو موارد األنشطة.
 

 الحد األقصى للنشاط الالمنهجي عدد الطالب المؤهلين

 K-6( سنوات 6-3) 02و  Droulias 10 (K-2)والسيدة  Agostiniكبار الفن مع السيدة 

Junior Art Ms Tran and Ms Dinh 20 Years K-2 

 K-6( سنوات 6-3) 02و  Tang 10 (K-2)نادي الواجبات المنزلية مع السيدة 

 6-3سنوات  02ركوب الدراجة مع السيد كو )يجب توفير خوذة خاصة بك( 

FUTBOLTEC  )طالبًا من رياض األطفال وحتى الصف الثاني 05)كرة القدم 

 سنوات من رياض األطفال وحتى الصف السادس 6إلى  3طالبًا من  05
 

يرجى مالحظة أنه لن ُيسمح لألشقاء أو األشخاص اآلخرين الذين لم يسجلوا / دفعوا مقابل هذه األنشطة بالمشاركة أو االنتظار 
 في / بالقرب من مواقع األنشطة. هذه مسألة واجب العناية والمسؤولية العامة التي يجب اتباعها.

 
 يعتبر،

 E. Ortegaالسيدة  S. Diepالسيد 

 مدير النشاط خارج المنهج
 ✀------------------------------------------------- --------------  ✀----------------------------------- ------------------------------ 
✀- 

 مالحظة اإلذن: األنشطة اإلضافية
أعطي اإلذن لطفلي ______________________________________________ من الفصل _____ للمشاركة في النشاط 

 التالي: )النشاط المختار من الدائرة(

 FUTBOLTECركوب الدراجات  Junior Art K-2 3-6 6-3نادي الواجبات المنزلية كبير الفن 

 

 كيف سيعود طفلي إلى المنزل: )يرجى تحديد خيار واحد(
 مساًء أعطي اإلذن لطفلي بالعودة إلى المنزل 4سأصطحب طفلي في الساعة ▢ 
 أفهم أنه يمكن اتخاذ ترتيبات بديلة في حالة سوء األحوال الجوية.▢ 
 دوالًرا مع قسيمة اإلذن هذه. 21.22لقد قرأت وفهمت هذه المالحظة ، وقمت بتضمين ▢ 
 

اسم الوالد / مقدم الرعاية: __________________________________ توقيع الوالد / مقدم الرعاية: 
________________________ 

 رقم االتصال: _________________________________________________ التاريخ: __________________________
 

 استخدام المكتب فقط التاريخ / الوقت أدخل الطابع / التوقيع

http://www.lansvalee-p.schools.nsw.edu.au/?fbclid=IwAR3bXZOMgT_RIehnaeoeooDgFOlE6_5wgh-kCp9dKfykeDBJOtL7YvaQ_R0
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 2222تسجيل الوصول 
 لطالب السنة الرابعة والسادسة

 
 2222مارس  20الثالثاء 

 أعزائي أولياء األمور ومقدمي الرعاية ،
 سيشارك طالب السنة الرابعة والسادسة في تقييم القراءة والحساب عبر اإلنترنت في المدرسة.

هو تقييم القراءة والحساب عبر اإلنترنت الذي أجرته وزارة التعليم في نيو ساوث ويلز لدعم  Check-inتقييم 

 المدارس لتقييم ومراقبة تعلم الطالب.
يمكن أن يكمل التقييم ممارسات المدرسة الحالية لتحديد كيفية أداء الطالب ولمساعدة المعلمين على 

 تكييف تدريسهم بشكل أكثر تحديًدا مع احتياجات الطالب.

 .02األسبوع  0خالل الفصل الدراسي  6و  4سيتم تحديد موعد التقييم لطالب السنة  •

قد يتلقى الطالب ذوو اإلعاقة نفس المستوى من الدعم أثناء التقييم الذي يتلقونه عادًة في الفصل 
 الدراسي.

سُيطلب من الطالب إحضار سماعات رأس أو سماعات أذن يتم توصيلها بجهاز كمبيوتر لتمكينهم من سماع 
الصوت أثناء التقييم. يرجى مطالبة طفلك بإبالغ مدرس الفصل إذا كان يطلب من المدرسة توفير سماعات 

 رأس أو سماعات أذن للتقييم

 E. Ortegaالسيدة  T. Khooالسيد 

 تحقق في مدير منسق التقييم
 

 2222تسجيل الوصول 
 لطالب السنة الرابعة والسادسة

 
 2222مارس  20الثالثاء 

 أعزائي أولياء األمور ومقدمي الرعاية ،
 سيشارك طالب السنة الرابعة والسادسة في تقييم القراءة والحساب عبر اإلنترنت في المدرسة.

هو تقييم القراءة والحساب عبر اإلنترنت الذي أجرته وزارة التعليم في نيو ساوث ويلز لدعم  Check-inتقييم 

 المدارس لتقييم ومراقبة تعلم الطالب.
يمكن أن يكمل التقييم ممارسات المدرسة الحالية لتحديد كيفية أداء الطالب ولمساعدة المعلمين على 

 تكييف تدريسهم بشكل أكثر تحديًدا مع احتياجات الطالب.

 .02األسبوع  0خالل الفصل الدراسي  6و  4سيتم تحديد موعد التقييم لطالب السنة  •

قد يتلقى الطالب ذوو اإلعاقة نفس المستوى من الدعم أثناء التقييم الذي يتلقونه عادًة في الفصل 
 الدراسي.

سُيطلب من الطالب إحضار سماعات رأس أو سماعات أذن يتم توصيلها بجهاز كمبيوتر لتمكينهم من سماع 
الصوت أثناء التقييم. يرجى مطالبة طفلك بإبالغ مدرس الفصل إذا كان يطلب من المدرسة توفير سماعات 

 رأس أو سماعات أذن للتقييم

 E. Ortegaالسيدة  T. Khooالسيد 

 تحقق في مدير منسق التقييم
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 دعونا التصويت
 2222مارس  24الخميس 

 أولياء األمور / مقدمو الرعاية األعزاء ،
لقد عملنا على البحث عن بعض معدات المالعب الستبدال المعدات القديمة التي لدينا في 
المنطقة المحاطة بالحدائق ، بالقرب من منطقة الكوال / مقعد األصدقاء. نود مالحظاتك حول 

إعداد معدات الملعب الذي تفضله. يرجى اإلشارة بدائرة إلى معدات الملعب التي تفضلها 
أكثر من غيرها. ستساعدنا أصواتك ، إلى جانب أصوات الطالب والموظفين لدينا في تحديد 

يرجى إعادة نماذج التصويت إلى معلم الفصل الخاص بطفلك  .LEPSالخيار األفضل واألنسب لـ 

 أبريل. 1في موعد أقصاه الخميس 
 الملعب الحالي
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 اعزائنا االهالي ومقدمي الرعاية 

 الدفع عبر خدمة االونالين موجود على صفحتنا على االنترنت 

 الموقع االلكتروني سيكون به خيار في القائمة 

 عند الضغط على هذه الخاصية, ستأخذك القائمة تلقائيا الى صفحة الوست باك 

 ادخال التفاصيل

 ادخال تفاصيل البطاقة

 تاكيد الدفع

 التحصل على وصل 

 الدفع يتم عبر الفيسا والكردت كارت, المدرسة ال يمكنها ان ترى تفاصيل بطاقاتكم, تاكد من ادخال معلومات ابنائكم صحيحة

http://www.lansvalee-p.schools.nsw.edu.au/?fbclid=IwAR3bXZOMgT_RIehnaeoeooDgFOlE6_5wgh-kCp9dKfykeDBJOtL7YvaQ_R0
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 السلعة         

 

 ثوب مدرسة 

 تنورة

 تيشرت بولو

 تيشرت بولو طويل

 شورت

 جاكيت

 شيرت رياضة

 تراكسوت

 جاكيت تراكسوت

 بنطلون تراك سوت

 قبعة

 حقيبة مدرسة

 حقيبة مدرسة

 المجموع الكمية الحجم التكللفة
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