خط مشی -
مدرسه استفاده ازمدرسه ابتدایی
بیان ارزشها و فلسفه

اهداف
.هدف از این سیاست بیان ارزشهای جامعه مدرسه ما و توضیح چشم انداز  ،ماموریت و اهداف مدرسه ما است

Policy
متعهد به ایجاد یک محیط امن  ،حمایتی و فراگیر برای همه دانش آموزان  ،کارکنان و اعضای جامعه ما استEpping .مدرسه ابتدایی
مدرسه ما اهمیت مشارکت بین مدرسه و والدین و پرستاران ما را برای حمایت از یادگیری  ،تعامل و رفاه دانش آموزان درک می کند .ما
از  Eppingتعهد داریم و مسئولیت ایجاد محیطی فراگیر و ایمن برای دانش آموزان را بر عهده داریم .برنامه ها و تدریس در دبستان
:اصول و عملکرد دموکراسی استرالیا حمایت و ارتقاء می یابد  ،از جمله تعهد به
دولت منتخب
حاکمیت قانون برای همه حقوق مساوی پیش از قانون
آزادی مذهب
آزادی بیان و تداعی
ارزشهای باز بودن و تحمل

●
●
●
●
●

این سیاست چشم انداز  ،مأموریت  ،هدف  ،ارزشها و انتظارات مدرسه ما را از مدرسه مدرسه ترسیم می کند .برای تجلیل و تعبیه
 ،بیانیه ارزشها و فلسفه در جامعه مدرسه
.پوسترهایی را به نمایش می گذاریم که ارزشهای مدرسه را ترویج می کند
تجلیل از ارزشهای ما در خبرنامه مدرسه ما
برای دانش آموزانی که به طور فعال ارزشها را نشان می دهند  ،ارزشهای
.ما را با دانش آموزان در کالس درس  ،جلسات و مجالس بحث می کنند

●
●
●
●

چشم انداز
.با هم تفاوت ایجاد می کند  Epping Eppingدبستان

Missionمأموریت
.مدرسه ابتداییالهام بخشیدن و توانمندسازی دانش آموزان ما برای پیشرفت به عنوان یادگیرندگان مادام العمر است Epping

ارزش
.ارزش دبستان است؛ مسئولیت  ،احترام  ،تاب آوری  ،پشتکار  ،صداقت EPPING

چرخه بازبینی
.این سیاست آخرین بار در  24ژوئن  2019به روز شد و برای بازبینی در ژوئن  2021برنامه ریزی
.شده استدر  5آگوست  2019به شورای مدرسه ارائه شد و تصویب شد

 24ژوئن  - 2019ژوئن 2021

بیانیه ارزشها و فلسفه مدرسه  EPS -سیاست

