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رسالة من المدير
.مرحبًا بكم في مدرسة إيبينج االبتدائية! يشرفني للغاية أن أكون مدير هذه المدرسة الرائعة  ،وأنا ملتزم بتطوير أثمن مواردنا  -أطفالنا
بينما أتجول في كال الحرمين الجامعيين لمدرسة إيبينج االبتدائية  ،أشعر بالفخر الشديد بما أراه .الطالب متحمسون لتعلمهم وهم منخرطون
.ومتحفزون لبذل قصارى جهدهم .الطالب واثقون وأكفاء ومدروسون ويستمتعون بالتحدي
لدينا مجتمع داعم وإيجابي ونسعى لبناء عالقات وشراكات قوية .موظفونا منفتحون وملتزمون للغاية ومستعدون للقيام بكل ما يلزم لضمان
أن كل متعلم يواجه التحدي والوفاء في تعلمه .نحن نقدر اتصاالتنا مع العائالت والمجتمع األوسع ونشجع كل مجتمعنا على المشاركة في
.المدرسة
تتمثل رؤية المدرسة في "إحداث فرق معًا"  ،وقيم المدرسة هي االحترام والصدق والمثابرة والمرونة والمسؤولية .هدفنا هو توفير بيئة
تعليمية تتسم بالعناية والتحدي .نحن نزود جميع الطالب بالمهارات والمعارف والتصرفات الالزمة ليصبحوا أعضاء قيمين ومنتجين في
".المجتمع .مهمتنا هي "إلهام طالبنا وتمكينهم من االزدهار كمتعلمين مدى الحياة
ما الذي يجعل مدرستنا مختلفة؟
تتكون مدرستنا من حرمين جامعيين يتميزان بأرضيات مدرسية كبيرة وجذابة .نحن نؤمن بتنمية "الطفل كله" ونركز بشدة على الرفاهية
ويعمل مع  (SEA) ،االجتماعية والعاطفية .يوجد في كل حرم مدرسي مستشار مدرسي  ،ولديه برنامج قوي للوعي االجتماعي والعاطفي
وبرنامج دعم اللغة  ،وتوفر ) (EALعدد من الوكاالت الخارجية لدعم الطالب واألسر .المدرسة لديها برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة إضافية
ّ .
التدخل في القراءة والدروس الخصوصية في القراءة والكتابة والحساب
وأجهزة  iPadحيث يتم استخدام أجهزة ) (ICTاالبتدائية بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  Eppingتركز مدرسة
كأدوات فعالة في تعلم طالبنا على جميع مستويات العام .لدينا موظفين ذوي مهارات عالية  Chromebookالكمبيوتر المحمولة وأجهزة
قاموا ببناء قدراتهم فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ويستخدمونها إلشراك الطالب وتحفيزهم وتوسيع نطاق تعلمهم خارج
.الفصل الدراسي .نحن نقدمالحادي تعليم القرنوالعشرين حيث يكون طالبنا مفكرين نقديين ومبدعين ومتعاونين وحل المشكالت
عن طريق االتصال بموظفي المكتب األمامي لدينا على ( High Street )03يمكن معالجة جميع استفسارات التسجيل حول
.يرجى االتصال بنا على ( 1389-9401 Greenbrook ، 3256-9401 )03أو أي استفسارات حول الحرم الجامعي
.أتطلع إلى الترحيب بك في مدرستنا
باربرا ماكنزي  ،رئيسة
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االنتقال من روضة األطفال 2021 -
خالل المدة 2021 4
.سيتواصل معلمو اإلعدادية مع رياض األطفال لمقابلة األطفال خالل الجزء األخير من الفصل الدراسي الرابع ●
نحن نشجع جميع اآلباء على تسجيل أطفالهم في أقرب وقت ممكن ألسباب تتعلق بالتخطيط والتوظيف  ،سيتم قبول التسجيل في أي ●
.وقت
المعلمون سيستمرفي العمل مع روضة األطفال المحلية للسماح لطالب المستقبل بالتفاعل مع المدرسة والتعرف على البيئة ●
.المدرسية
سيناقش المعلمون أيضًا االحتياجات الفردية لكل طالب .ستتلقى مستن ًدا يمكنك من خالله طلب أصدقاء محددين ترغب في وضع ●
.طفلك معهم

قد ال يتم تنفيذ برنامج االنتقال المدرسي العادي .في حالة حدوث ذلك  ،سيقوم معلمو اإلعدادية بالتخطيط  COVID 19 ،بسبب قيود
االبتدائية لعام  Epping 2022لجلسات انتقالية بديلة تتكون من محو األمية واألنشطة القائمة على الحرف لألطفال المسجلين في مدرسة
.خالل شهر نوفمبر
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بدء المدرسة 2022
الجمعة  28يناير
االثنين 31يناير

اليوم األول للمعلمين ويوم مجاني للتالميذ
.أطفال المدارس تبدأ في P-6 09:00جميع
.تبدأ االستعدادات في هذا اليوم
.ستكون األوقات متداخلة للسماح للطالب باالستقرار
يشاركاإلعدادية في مقابالت فردية  1 :1 -تقييمات القراءة
لألسر عن  nterviewوالكتابة والحساب.المراتسيتم إرسال
.طريق البريد
يحضر أطفال اإلعدادية منالمدرسة بدوام كامل (من االثنين
).إلى الجمعة

كل أربعاء في فبراير

مارس فصاعدًا إلى

تواريخ الفصل 2022
االثنين 31ش كانون الثاني (طالب) إلى يوم الجمعة 8ث أبريل
الثالثاء  26أبريل إلى يوم الجمعة  24يونيو

الدراسي 1
األجل 2

األثنين 11يوليو إلى يوم الجمعة  16سبتمبر

مصطلح 3

األثنين 3الثالثة أكتوبر إلى الثالثاء 20اول كانون

مصطلح 4

مدرسة الجدول الزمني اليومي
.الوصول في المدرسة من  8.45صباحا .المعلمون في واجب الفناء في هذا الوقت
صباحا للطالب لدخول الفصول الدراسية واالستعداد
.المعلمون في الفصول الدراسية من الساعة 8.50
ً

8.45

الدورة األولى التعلم

9.00

الثانية التعلم الدورة
صحي (الغذاء الدماغ) وجبة خفيفة في 10.00

10.00

عطلة األكل الوقت

10.50

عطلة اللعب

11.00

التعلم الدورة الثالثة

11.30

الدورة التعلم الرابع

12.30

الغداء األكل الوقت

1.20

الغداء اللعب

1.30

النهائي دورة التعلم

2.30

إقالة

3.30

التحضير للمدرسة
5

المدرسة ابتداء من معلم مثير في حياة الطفل  -سبب لالحتفال .إنه ينطوي على شراكة وثيقة بين المنزل والمدرسة لتوفير بيئة مستقرة
.ورعاية يمكن لكل طفل أن ينمو ويتطور بشكل كامل
فيما يلي بعض المعلومات المفيدة حول بدء الدراسة  ،وما يمكنك توقعه والطرق التي يمكنك من خاللها مساعدة طفلك  ،خاصة في األسابيع
.القليلة األولى
.تحدث بشكل إيجابي مع طفلك حول بدء المدرسة .تحدث عن مقابلة أصدقاء جدد وممارسة األلعاب والغناء وصنع األشياء ●
تحدث عن المدة التي سيستغرقها اليوم الدراسي بطريقة يمكن للطفل أن يفهمها" .إنه طالما كان لطي ًفا  ،لكنك ستتناول غدائك بعد ●
".ذلك  ،وربما بعض القصص  ،وبعد ذلك سأعود إليك
ضع روتي ًنا قويًا ألن هذا مهم لمساعدة طفلك على التكيف مع الحياة المدرسية .حاول أن تكون متس ًقا حتى يعرف طفلك ما يمكن ●
.توقعه
.اطلب من طفلك أن يتدرب على ارتداء وخلع الزي المدرسي وتعبئة حقيبته المدرسية ●
.تحدث عن روتين استخدام المرحاض  ،بما في ذلك غسل اليدين واستخدام المبوالت لألوالد .كيفيةقفل وفتح أبواب المرحاض ●
!تحدث عما تراه وتفعله مع طفلك .شجعهم على تسمية الناس وغناء األغاني وأغاني األطفال بأي لغة ●
.اقرأ مع طفلك كل ليلة وناقش الشخصيات واألحداث .القراءة لمدة  15دقيقة على األقل كل ليلة مهمة لتطوير قراء أقوياء ●
شجع طفلك على القيام بأشياء لنفسه مثل حمل حقيبته المدرسية ووضع حقيبته على خطاف الحقيبة وفتح صندوق غذاءه .االستقاللية ●
.هي مهارة أساسية لتنمية جميع األطفال
تأكد من أن طفلك يعرف مكان مقابلتك في وقت االستالم .دع طفلك يعرف أنه ينتظر دائمًا مع الفصل الدراسي مع المعلم إذا تم ●
.التقاطه من قبلك ومناقشته معه حتى ال يغادر المدرسة أب ًدا مع شخص غريب .من المهم أن تكون في الوقت المحدد لتقليل القلق
تأكد من حصول طفلك على نوم جيد ليالً .ال يستطيع الطفل المتعب التعلم بشكل فعال .العديد من اإلعدادية يذهب الطالب إلى ●
.الفراش في الساعة  7:00مسا ًء  ،لكن الحاجة إلى النوم تختلف باختالف كل طفل على حدة
التطور العاطفي
في المدرسة  ،سيتعين على األطفال التعامل مع مشاعرهم في مجموعة متنوعة من المواقف .من المهم أن تتحدث مع أطفالك عما قد
يشعرون به وكيف يمكن أن يتعاملوا مع مشاعرهم .خذ الوقت الكافي لالستماع إلى أسئلتهم ومخاوفهم واإلجابة عليها بصدق .شجع طفلك
على التحدث إلى المعلم إذا كان لديه قلق .يجب أن نكون على دراية بأي مشاكل حتى نتمكن من المساعدة .إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن
.كيفية استقرار طفلك  ،فال تتردد في التحدث إلى مدرس الفصل الخاص بطفلك
الفصل
دع طفلك يعرف أنك ستتركه  /تتركها في المدرسة ولكنك ستعود الستالمها في وقت الحق من اليوم .من الطبيعي أن يشعر األطفال بالقلق
.أو االنزعاج في وقت قريب من ترك المدرسة ويستقر األطفال عمومًا بسرعة بعد االنقطاع عن المدرسة
االستقاللية
في المدرسة نشجع طالبنا على تنمية االستقالل والمسؤولية.
:في المنزل  ،يمكنك تشجيع طفلك على
خلع المالبس الخارجية ووضعها بنفسه  ،إلدارة السحابات واألزرار  ،ووضع هذه العناصر بعي ًدا عن ●
أربطة الحذاء  -وهذا يتطلب المثابرة ●
لزيارة المرحاض بشكل مستقل  ،والشطف بعد االستخدام ثم غسل اليدين ولضبطمالبس ●
أنسجة استخدامللقضاء  /تفجير أنوفهم ،ومعرفة أهمية تغطية الفم واألنف عند السعال أو العطس ●
حزمة بعيدا لعب األطفالوالكتب والمواد بعناية بعد االستخدام ●
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تعترف باسمها على ممتلكاتهم والمالبس وصناديق الغداء ،الخ  .في ●

العصر الفيكتوري الحديث

مخطوطة الكتابة أو رأس المال الحروف وتعرف االسم الكامل
تفتح وتغلق مربع الغداء ،وتأكل من هذا بدون جعاللفوضى ●

األشياء حصة(غير الغذائية) ،يتناوبون والتعاون مع اآلخرين (رله ●
)يتضمن االستماع إلى اآلخرين والتعليمات وقصص
 ،المعرفة كيفية استخدام معبر المدرسة الخاضع لإلشراف ●
أمسك بقلم رصاص بشكل صحيح وقم بقصه بمقص ●
إلكمال المهام الصغيرة في المنزل مثل إعداد الطاولة  ،وتنظيف األلواح  ،ومقاعد المسح  ،حدد ●
 ،الخيارات بأنفسهم ●
 ،جرب أشياء غير متأكدة منها ●
.استمر في العمل حتى تنتهي المهمة ●

الثقةالواثقون
يتسم األطفالبالمرونة ويتعاملون مع المواقف الجديدة .ارتكاب األخطاء هو جزء مهم من التعلم .الحمد طفلك لحأفينغ زس وأظهر لهم أنك
تقدر جهودهم  ،وليس فقط المنتج النهائي .أظهر اهتمامًا بما يفعله طفلك في المدرسة .قبل كل شيء  ،تحدث بإيجابية عن المدرسة وقيِّم ما
يحدث هنا.
نحن نتفهم أنه ليس كل األطفال في نفس المرحلة من التعلم والنمو في نفس الوقت .المهم هو تعزيز رغبة األطفال في التعلم  ،والشعور
بالفخر في عملهم وتقدير قيمة اآلخرين .من األهمية بمكان أال يقارن اآلباء تعلم أطفالهم بتعلم األطفال اآلخرين  ،حيث يمكن أن يكون لذلك
.تأثير سلبي على تقديرهم لذاتهم

المهارات االجتماعية
في المدرسة  ،يعد االستماع لآلخرين والمشاركة والتناوب واتباع التعليمات جوانب مهمة من التعلم .الطرق التي يمكن أن تدعم تطوير هذه
:المهارات في المنزل هي
أناو كنت بالفعل في محادثة وترغب طفلك أن أتحدث إليكم ،أذكر له  /لها أنه غير مهذب االنتظار ●
طفلك على ممتلكاتهم حصة ويتناوبون مع األشقاء واألصدقاء ncourageالبريد ●
طفلك إلجراء محادثات مع كبار معروفا خارج المجموعة العائليةllowو ●
آلخرون المعرفة طفلك أنه  /أنها ال يمكن دائما يحصل له  /بلدها ●
.طفلك للترفيه عن نفسه  /نفسها  -ال توفر دائما االقتراحات أو األلعاب llowالطريقة ●
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المرحاض الحوادث
المرحاض الحوادث في حين التعود على األطفال إلى روتين المدرسة واستخدام المراحيض المدرسةometimes .يحدثS
بسبب اللوائح الصحية  ،ال يمكن للمدرسة تغيير المالبس الداخلية والجوارب في حالة وقوع حوادث أثناء استخدام المرحاض.
يرجى حزم حقيبة طفلك المدرسية مع تغيير نظيف للجوارب والمالبس الداخلية والسراويل في كيس بالستيكي مكتوب عليه اسم
.طفلك الستخدامه إذا لزم األمر

البيانات اإليضاحية ممتلكاتهم
أحيانا متعلقات يمكن أن تضيع أو في غيرمحله،وخصوصا في األسابيع القليلة األولى من المدرسة .يرجى تسمية جميع متعلقات
طفلك بوضوح مع ذكر اسمه الكامل وإظهار مكان هذه التسمية لطفلك لمساعدته في العثور على العناصر المفقودة .نطلب من
اآلباء من حين آلخر التحقق من األسماء الموجودة على العناصر حيث يؤدي الغسيل المنتظم إلى تالشي الحروف الموجودة على
.عناصر المالبس

صندوق الغداء الصحي
االبتدائية  ،نشجع الطالب على إحضار وجبة غداء صحية إلى المدرسة كل يوم  ،وحيثما أمكن  ،اختيار األطعمة  Eppingفي مدرسة
العارية .األطعمة العارية هي أطعمة بدون تغليف مثل الفاكهة الطازجة والخضروات والسندويشات الصحية .يتم تشجيع األطفال أيضًا على
.إحضار زجاجة ماء إلى المدرسة الستخدامها داخل الفصل الدراسي .يمكن إعادة تعبئتها باستخدام نوافير المشروبات في الخارج
االبتدائية أيضًا بجدولة فترات استراحة يومية لتغذية الدماغ لألطفال لتناول وجبات خفيفة من طعام صحي للدماغ  Eppingتقوم مدرسة
للطالب دفعة طاقة في منتصف الصباح تمنح الطالب  Brain Foodخالل أوقات الدراسة المحددة  ،للحفاظ على مستويات الطاقة .يوفر
المزيد من الطاقة للتعلم وتزود الطالب بمهارات مدى الحياة حول األكل الصحي .أغذية الدماغ بشكل عام غير معالجة وتضمن إطال ًقا بطيًئ ا
للجلوكوز بدالً من اإلصالح السريع الذي توفره األطعمة المليئة بالسكر  /الدهون .يرجى تزويد طفلك بغذاء دماغ يومي "عاري" مثل

صباحا يوم ًيا
.قطعة من الفاكهة أو الخضار .يحدث غذاء الدماغ في الساعة 10
ً
وجبة خفيفة الترتيبات
تناواللطالبفي وجبة خفيفة ظل إشراف المعلم من  10:50حتي  .11:00يشعر معظم األطفال بالجوع
بحلول هذا الوقت ويستمتعون بوجبة خفيفة صغيرة مثل الزبيب وعود الجبن وقطعة من الفاكهة وما إلى
ذلك لمساعدة طفلك على فهم الفرق بين الوجبة الخفيفة والغداء  ،قم بلفها بشكل منفصل وناقشها مع طفلك.
!واألفضل من ذلك  ،اجعل طفلك يساعد في حزم وجبته الخفيفة ووجبة الغداء
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ترتيبات الغداء
سيتناول جميع األطفال وجبات الغداء في حجرة الدراسة من الساعة  1:20مسا ًء إلى  1:30مساءً .سوف تحتاج إلى التأكد من أن طفلك
.يحضر وجبة غداء جاهزة إلى المدرسة يوميًا  ،بدءًا من اليوم األول

طلبات الغداء على
الرغم من أن المدرسة ال تحتوي على مقصف  ،فإننا نقدم طلبات الغداء من خاللمحلي متجر .يرجى االطالع على قائمة طلب الغداء المرفقة
لمعرفة األسعار .نحن نشجعك على االنتظار حتى يعتاد طفلك على روتين المدرسة قبل إرساله مع طلب الغداء .سيخوض المعلمون عملية
طلب الغداء مع طفلك .يرجى التأكد من كتابة اسم طفلك ودرجته الدراسية ورقم الغرفة بوضوح في طلب الغداء الخاص به .تتوفر طلبات
.الغداء كل يوم في هاي ستريت ويوم الجمعة في جرينبروك
.للمساعدة في الحفاظ على مدرستنا نظيفة ومرتبة  ،ال يستطيع الطالب تناول طعامهم في الخارج
نقاط أخرى يجب تذكرها حول
.الغداء يجب أن يكون غداء طفلك في صندوق غداء مسمى بوضوح ●
).يجب أن تكون المشروبات في حاوية غير قابلة للكسر (ال تحتوي على مشروبات منكهة أو عصائر  ،ماء فقط ●
.من فضلك ال تعطي طفلك الكثير من الطعام ●
.غالبًا ما يصعب على األطفال الصغار التراجع عن األغلفة الشفافة  /الفيلم البالستيكي .اختر طعامًا وحاويات عارية قدر اإلمكان ●
اشرح وممارسة في المنزل قبل البدء في المدرسة  ،طلبًا لتناول الطعام  ،على سبيل المثال  ،ابدأ بالسندويشات  ،ثم الفاكهة  ،ثم أي ●
.وجبات خاصة

التأق
الحساسية المفرطة هي حالة طبية مع عواقب وخيمة .في المدرسة لدينا عدد قليل من األطفال الذين لديهم ،الحياة القاسية-تهدد
حساسية من المكسرات والبيض .على الرغم من أن هذا قد ال يؤثر على فصل طفلك بشكل مباشر  ،فإننا نطلب منك أن تناقش مع
طفلك الحاجة إلى عدم مشاركة الطعام في المدرسة .نظرً ا لخطر الحساسية المفرطة  ،فإننا ال نشجع أيضًا على مشاركة الطعام ،
مثل الكعك  ،في أعياد ميالد األطفال .إذا كنت ترغب في مشاركة شيء خاص بعيد ميالد طفلك  ،يرجى التحدث إلى معلم طفلك
لمناقشة البدائل .إذا كان طفلك يعاني من الحساسية المفرطة  ،فيرجى تزويد المدرسة بنسخة من خطة سالمة الحساسية المفرطة و
.لطفلك epipen
نظرا لقيود
.ال يمكن مشاركة الطعام من أي نوع في  COVID-19 ، 2022-2021يرجى مالحظةً :

اليوم األول في المدرسة
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.هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها للتأكد من أن أول يوم لطفلك في المدرسة ممتع ومريح
ً
جاهزا .تدرب على ارتداء المالبس وحقيبة التعبئة وتحديد الوجبات الخفيفة والغداء وفتح صناديق ●
كن مستع ًدا واجعل كل شيء
.الغداء وزجاجات المياه قبل بدء المدرسة
تحدث من خالل الروتين اليومي (انظر الجدول الزمني اليومي للمدرسة في الصفحة  )4واجعل طفلك يرسم ما قد يفعله في هذه ●
.األوقات
لعب دور بعض "ماذا لو؟" مواقف .ماذا لو لم تجد صدي ًقا في وقت اللعب؟ ماذا لو لم تتمكن من فتح صندوق الغداء الخاص بك؟ ●
ماذا لو كنت بحاجة للذهاب إلى المرحاض؟ ماذا لو شعرت بالمرض؟
بمجرد أن يفرغ طفلك  COVID).في اليوم األول من المدرسة  ،اآلباء مدعوون لمرافقة أطفالهم إلى الفصل الدراسي (في انتظار قيود
حقيبته ويستقر في نشاط ما  ،سيحين وقت "الوداع" .ألطف شيء لك ولطفلك هو الوداع السريع واإليجابي .غالبًا ما ينتهي األمر بالوداع
.المطول في دموع ال داعي لها وتضايق األطفال .سيكون معلم الفصل وموظفي الدعم هناك للمساعدة في أي مشكالت تتعلق باالنفصال
نظرا لقيود
.قد ال يكون هذا ممك ًنا في عام  COVID-19، 2022يرجى مالحظةً :

:في اليوم األول  ،سيحتاج طفلك إلى إحضار
)قبعة مدرسية ( ُمسماة واالحتفاظ بها في المدرسة ●
)حقيبة مدرسية (مع تغيير المالبس ●
.وجبة خفيفة مدرسية وغداء ووجبة مدرسية زجاجة ماء ●
الخاصة  Sun Smartسيتم االحتفاظ بقبعات المدرسة في المدرسة لضمان حماية األطفال دائمًا خالل فترة وجودهم بالخارج .وف ًقا لسياسة
بمدرستنا ،يجب على األطفال ارتداء القبعات من سبتمبر إلى أبريل .يرجى تسمية جميع العناصر المذكورة أعاله باالسم األول لطفلك واسم
العائلة  ،باإلضافة إلى جميع المالبس  ،واألحذية  ،وصناديق الغداء  ،واألغطية  ،وحاويات المشروبات  ،وما إلى ذلك .بهذه الطريقة  ،في
.حالة فقد شيء ما  ،يمكن إرجاعه بسهولة
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األسابيع األولى في المدرسة
تقول ودا ًعا
ضع إجراءات وصول  -تحية المعلم  ،والسماح لألطفال بوضع متعلقاتهم
بعي ًدا  ،إلخ .أخبر طفلك متى ستعود  ،على سبيل المثال "سأعود إلى المنزل في الوقت المناسب الصطحابك ".قل وداعًا بقبلة أو عناق أو
!تلويح  ،ثم غادر .كن حازما ومحبا
عند العودة ،
حافظ على جدول زمني يمكن التنبؤ به لالستالم .حاول تجنب سؤال طفلك "هل اشتقت لي؟" أو "اشتقت إليك"  ،خاصة لألطفال المؤقتين.
شارك طفلك حماسه وأعاد سرد تجاربه المدرسية بشكل إيجابي .ضع إجراءات وداعًا مع المعلم وزمالئه في الفصل" .سنراك صباح الغد" -
.ثم غادر مع طفلك
رفض  -العودة إلى المنزل
يطلب من جميع اآلباء االنتظار خارج المبنى .سيحضر المعلمون كل فصل إلى الخارج لمقابلة أولياء األمور في نهاية اليوم وسينتظرون
.دائمًا مع طفلك حتى يتم جمعهم
 COVID-19.يرجى مالحظة :هذه اإلجراءات تعتمد على قيود
تكوين صداقات
حاول أال تزيد من مخاوف طفلك بالسؤال باستمرار " ،مع من لعبت اليوم؟" ركز على اإليجابي  ،انتظر حتى يتطوع طفلك بمعلومات عن
"األحداث" في المدرسة  -امنح األطفال وق ًتا لتقييم الوضع الجديد .ال يقوم األطفال عادة بتكوين صداقات "مدى الحياة" حتى سن  12عامًا
تقريبًا .بدالً من ذلك  ،يلعبون مع مجموعات مختلفة من األصدقاء في أوقات مختلفة .اسأل عن العمل  ،وما الذي كان ممتعًا في اليوم  ،أو إذا
.كانت قصة اليوم جيدة .انتظر معلومات عن الصداقات .عندما يكون طفلك مستع ًدا لتكوين صداقات  ،ستكون أول من يعلم
الطفل الباكي
نعلم مدى التوتر الذي يمكن أن يواجهه اآلباء إذا أحجم األطفال عن االنفصال عنهم .ومع ذلك  ،يستقر األطفال دائمًا تقريبًا في األنشطة بعد
مغادرة الوالدين .سيحتاج طفلك إلى فهم أن الذهاب إلى المدرسة جزء من عملية النمو .هناك أربعة مجاالت يجب أن تظل متسقة للمساعدة
في تقليل مشاكل االنفصال:
 .1.ال تتباطأ .إذا كنت تواجه صعوبة في االنفصال عن طفلك  ،فحاول أال تظهر أنك مستاء  ،ألن طفلك سوف يلتقط محنتك ويعكسها
اصطحب طفلك إلى المدرسة في الوقت المحدد .إن التأخر أمر مزعج ويمكن أن يسبب قلق األطفال2. .
 .3تأكد دائمًا من وجودك إلحضار طفلك بعد المدرسة إذا كان يتوقعك .يجب أن يكون طفلك قادرً ا على قضاء هذا الوقت بعي ًدا عنك آم ًنا
العتقاده أنك أو أي شخص آخر يثق به  ،سيكون هناك عندما ينتهي كل يوم .إذا كنت ستتأخر  ،يرجى االتصال بالمدرسة حتى ال يشعر
.الطفل بضيق ال داعي له
أب ًدا  ،ما لم يكن الطفل مريضًا ح ًقا  ،دع طفلك يبقى في المنزل معك "هذه المرة فقط" .هذا يمكن أن يعلم الطفل أن الحضور إلى المدرسة 4.
ً
شرطا قانونيًا .بالطبع  ،إذا كان الطفل مريضًا ح ًقا  ،فإن البقاء في المنزل إلزامي
.هو مسألة اختيار وليس
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معلومات عامة جهات االتصال في
حاالت الطوارئ معلومات
الطوارئ في نموذج التسجيل مهمة للغاية .تعد المعلومات المحدثة أمرً ا حيويًا  ،ويُطلب من أولياء األمور إبالغ المدرسة على الفور دون
.تأخير  ،بشأن أي تغيير في أرقام الهاتف (الهاتف المحمول  ،المنزل  ،مكان العمل)  ،شخص االتصال في حاالت الطوارئ  ،إلخ

 ،المدرسة الحضور في " -ليس من المقبول القيام بذلك كن بعيدًا

يُطلب من الطالب الحضور إلى المدرسة كل يوم .إذا كان طفلك غائبًا بسبب المرض أو لسبب آخر  ،فأنت بحاجة إلى تقديم تفسير لغياب
طفلك عن المدرسة .هذا سهل مثل االتصال بالسيدات الجميالت في المكتب  ،أو إرسال مذكرة  /شهادة إلى المدرسة أو تسجيل الغياب على
إذا وصل الطفل متأخرً ا أو غادر المدرسة خالل اليوم الدراسي  ،يجب على الوالدين الذهاب إلى المكتب وتوقيع خروج COMPASS.
الطفل .من فضلك ال تذهب مباشرة إلى فصل طفلك .ال يذهب األطفال إلى المدرسة في أيام المناهج وسيتم إخطار أولياء األمور بهذه األيام
المجانية للتالميذ عبر النشرة اإلخبارية للمدرسة.
العقوبة على
الوالدين التأكد من أن أطفالهم ملتزمون بالمواعيد في الوصول إلى المدرسة كل صباح .عندما يصل الطالب في وقت متأخر  ،يمكنهم
مقاطعة تدريس الدرس أو تفويت معلومات مهمة .يعمل المعلمون كل يوم دراسي من الساعة  8:45صباحً ا .حتى الساعة  3:45مساءً .بعد
الساعة  3:45مسا ًء  ،سيُطلب من األطفال الذين لم يتم جمعهم االنتظار في المكتب حتى استالمهم .نوصي األطفال بالوصول بين الساعة
 8.45.صباحً ا و  9صباحً ا .من المهم للغاية أن يكون األطفال في المدرسة وأن يكونوا مستعدين لبدء الدراسة في الساعة  9:00صباحً ا
الطقسالطقس
الرطب أثناءالرطب  ،يرجى التأكد من أن طفلك يرتدي مالبس وأحذية مناسبة .خفيفةالوزن سترة مضادة للماء ضرورية الرتدائها في
.الخارج .يظل األطفال داخل فصولهم الدراسية وأحيا ًنا في اليوم التالي في األيام الممطرة واأليام العاصفة وأثناء فترات الحر الشديد
برنامج المواطنة
في الفصل األول ،سيتم تعيينالدرجةألطفال اإلعدادية الخامسة زميل من .يلتقي األصدقاء كل أسبوعين خالل العام والقيام بمجموعة من
.األنشطة معًا .خالل األسابيع األولى من المدرسة  ،يعتني أطفال الصف الخامس بأصدقائهم في الملعب
والتوغالت
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والنزهةيكون األطفال فرصة المشاركة في الغارات أو الرحالت على مدار العام .يخطط المعلمون للرحالت والتوغالت المناسبة لتتناسب مع
برنامج التعليم في المدرسة ووحدات االستفسار .سيتم إرسال مالحظات اإلذن على البوصلة .يجب تقديم الموافقة والمدفوعات (عند
االقتضاء) قبل الموعد النهائي لتمكين طفلك من الذهاب في رحلة مخططة .لسوء الحظ  ،لن يتمكن طفلك من الحضور إذا لم يتم سداد هذه
.المدفوعات قبل الحدث

الممتلكات المفقودة
يرجى تسمية جميع متعلقات طفلك بوضوح وتشجيع طفلك على االعتناء بأشياءه .عند االقتضاء  ،يرجى استخدام عالمة دائمة .إذا كانت
.المتعلقات في غير مكانها  ،يرجى التحقق بانتظام من الممتلكات المفقودة في كل حرم جامعي
موحد SCHOOL
المدرسة لديها سياسة الزي المدرسي اإللزامي ،والذي يهدف إلى تطوير الوحدة والعزة والشعور بالهوية داخل مدرسة البينج االبتدائية .يجب
من خالل  PSWارتداء دلو أو قبعة واسعة الحواف من بداية سبتمبر حتى نهاية أبريل ألننا مدرسة صن سمارت .الزي الرسمي متاح من
أو الشراء عبر اإلنترنت .يتم تضمين نسخة من قائمة األسعار الموحدة وتفاصيل الطلب في حزمة التسجيل  Campbellfieldحضور منفذ
.الخاصة بك

السالمةالملعب
.فيفي جميع فترات االستراحة وأوقات الغداء  ،يكون الموظفون في الخدمة
.ال تعتبر الثونج أحذية مناسبة للمدرسة .يرجى التأكد من أن طفلك يرتدي أحذية مدرسية مغلقة من األمام أو عدائين
.ال يُسمح بتواجد الكالب في ساحات المدرسة خالل ساعات الدوام المدرسي
يمكن لألطفال ركوب الدراجات أو الدراجات البخارية إلى المدرسة ولكن يجب أن يمشوا معهم مرة واحدة عبر بوابة المدرسة.
نظرً ا لقوانين السالمة على الطرق  ،يُطلب من األطفال أيضًا ارتداء خوذة .يمكن تخزين الدراجات والدراجات البخارية في حجرة
.الدراجات في كل حرم جامعي

●
●
●
●

SUNSMART
ه اللعب whilنحن مدرسة صن سمارت .ونتيجة لذلك ،في شروط احد وأربعة ،سوف تكون هناك حاجة الطالب الرتداء قبعة المدرسة
خارج .يُطلب من الطالب الذين ال يرتدون قبعة اللعب تحت المناطق الخارجية المظللة أثناء االستراحة ووقت الغداء .القبعات المدرسية
 PSW.متاحة للشراء من

المرض أو الحوادث
من الصعب تجنب الحوادث بالكامل  ،ولكن اإلشراف من قبل الموظفين في جميع األوقات سيقلل منها إلى الحد األدنى .في حالة وقوع حادث
 ،سيتم االعتناء بطفلك أثناء اتخاذ إجراءات الطوارئ .حيثما أمكن  ،سيتم االتصال بك
واستشارتك قبل طلب العالج الطبي .مدرستنا مجهزة للتعامل مع األمراض واإلصابات البسيطة
فقط .ليس لدينا موظفين متاحين لتقديم الرعاية التمريضية .إذا مرض طفلك  ،فسيتم بذل كل جهد
ممكن لالتصال بك .إذا لم يكن ذلك ممك ًنا  ،فسيتم االتصال بمسؤول االتصال في حاالت الطوارئ
.في ملف معلومات الطوارئ الخاص بطفلك
األشياء الثمينة
ونحن نشجع األطفال ليس لجلب األشياء الثمينة أو اللعب إلى المدرسة ألنها قد تحصل على
.تضررت أو فقدت
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إدارة الربو
إذا كان طفلك يعاني من الربو  ،يرجى التأكد من أن المدرسة على علم بحالته  /حالتها .يجب إكمال خطة عمل الطالب الخاصة بالربو .من
.المهم أن يتم إرسال األدوية المناسبة إلى المدرسة مع الطفل وحفظها في حقيبته  /حقيبتها المدرسية عند الحاجة
المدرسة
اإلعدادية لزيارة الممرضات لديها فحوصات الرؤية والسمع والصحة العامة من قبل طاقم التمريض والمسؤولين الطبيين بالمدرسة .سيتم
.إرسال استبيان إلى المنزل في الفصل الدراسي األول لتقوم بإكماله وإعادته
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االتصال
بوصلة
نستخدم البوصلة كوسيلة لمراقبة حضور الطالب وإيصال المعلومات  Epping Primary ،في
.األساسية إلى العائالت في المنزل
ويمكن للوالدين شرح أي غياب  COMPASSيقوم المعلمون بتمييز القوائم إلكترونيًا باستخدام
:باستخدام بوابة البوصلة .تتضمن البوصلة العديد من الميزات المختلفة  ،بما في ذلك القدرة على
.مراقبة حضور طفلك وإدخال تفسيرات للوصول المتأخر أو الغياب ▪
.تواصل مع معلمي طفلك وحدّث تفاصيل عائلتك ▪
.عرض "أخباري"  ،موجز أخبار إلعالنات المدرسة والتنبيهات والتحديثات ▪
سيتم إرسال تفاصيل تسجيل الدخول إلى المنزل في الفصل الدراسي  4لعام  2021أو بداية الفصل األول لعام  .2022ويمكن تنزيل
.التطبيق مجا ًنا على هاتفك أو أي جهاز متوافق آخر
SEESAW Seesaw
هو تطبيق مجاني يتيح ألفراد األسرة مواكبة تعلم أطفالهم والتواصل بسهولة بين المدرسة والمنزل .في
واحدة من روابطنا الرئيسية بين المنزل والمدرسة  Seesawاالبتدائية  ،تعتبر  Eppingمدرسة
لمشاركة تعلم الطالب واالحتفال به .سيرسل مدرس الفصل الخاص بك معلومات إلى المنزل حول
.متأرجحة في الفصل الدراسي األول
الجمعية
.كل الحرم الجامعي يقوم المدرسة ككل .الطالببقيادة تجميع كل أسبوعين بعدظهر الجمعة .نرحب بجميع اآلباء ومقدمي الرعاية للحضور
الرسائل االخباريه
يتمعلى االنترنت في النشرة اإلخبارية لألسر مرة كل أسبوعين .ترسل فرق المستوى العام أيضًا رسالة إخبارية إلى الوطن كل فصل عبر
 Compass.و Seesaw
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المنهج والمتخصصين
اإلنجليزية
يغطيالعربية ثالثة مجاالت هي:
● القراءة واالطالع على البيانات الشخصية
● الكتابة
● التحدث واالستماع
مدرستنا لديها قراءة ورش العمل التي مجموعات صغيرة من التركيز على تعليم الطالب على استخدام استراتيجيات محددة لدعم وتطوير
.القراءة من خالل الفهم والدقة والطالقة و توسيع المفردات
يطبق الطالب المهارات التي تعلموها في مجموعة صغيرة للتدريس لكتابة أنواع نصوص مختلفة  Big Write.تعتمد الكتابة على برنامج
.لتطوير المعرفة الصوتية  Little Learner's Love Literacyعلى مدار العام .نحن نستخدم برنامج
.تم دمج التحدث واالستماع في جميع مجاالت المناهج الدراسية
الرياضيات
لديهاالرياضيات أيضا مجاالت التعلم المختلفة:
● عدد والجبر
● القياس والهندسة
● اإلحصاء واالحتماالت
ومعظم مفهوم المهم هو اإلعدادية هو معرفة أرقام  10-0والتأكد من أن جميع الطالب يشعرون باالرتياح قائال ،مما يجعل والكتابة والرسم
.و التالعب بهذه األرقام
التعلم العاطفي االجتماعي SEA -
يتم تدريس هذا البرنامج من قبل معلمي الفصول الدراسية ويركز على مواضيع الرفاهية المختلفة مثل االمتنان  ،والتوافق  ،والمثابرة ،
.والثقة  ،واليقظة  ،والتنظيم الشخصي والمرونة
الفنون المرئية
يغطي برنامج الفنون العديد من جوانب الفنون المرئية بما في ذلك الرسم والحرف اليدوية .المدرسة لديهانصف سنوي معرض فني لعرض
.أعمال الطالب
فنون األداء
األطفال يتعلمالموسيقى والرقص والدراما من خالل برنامج متوازن من األنشطة العملية بما في ذلك الغناء واالستماع واللعب
.والتحريكوالتحدث واإلبداع .المدرسة لديها إنتاج مدرسي نصف سنوي
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ITALIAN
يشارك أطفالفي جلسات إيطالية أسبوعية حيث يتعلمون التحيات والعد والحروف األبجدية باإلضافة إلى غناء األغاني واالستماع إلى
.القصص المعروفة باللغة اإليطالية .يحتفل الطالب بكل ما هو إيطالي خالل يومنا اإليطالي
المكتبة
االبتدائية على مكتبة وكل فصل يزور المكتبة أسبوعياً .خالل هذه الجلسات  ،يمكن للطالب  Eppingيحتوي كل حرم جامعي في مدرسة
استعارة ما يصل إلى ثالثة كتب في المرة الواحدة .حقيبة المكتبة إلزامية عند استعارة الكتب من المكتبة .قد يتم استعارة كتاب واحد في كل
مرة عن طريق اإلعدادية  ،ومع تطور األطفال لمسؤولية أكبر  ،سيسمح لهم باستعارة ثالثة كتب في وقت واحد .فترة االستعارة أسبوع
.واحد .يمكن إرجاع الكتب في أي يوم؛ هناك حوض مكتبة في كل فصل دراسي لهذه العوائد
التعليم
خالل البدنيدروس التربية البدنية  ،سيختبر األطفال برامج متسلسلة في مجاالت الحركة والرقص واللياقة البدنية والسباحة واأللعاب
والمهارات والجمباز .خالل سنواتهم االبتدائية  ،ستتاح لألطفال أيضًا فرصة المشاركة في ألعاب القوى واأللعاب الرياضية بين المدارس
.وعبر الضاحية ومجموعة متنوعة من األحداث الرياضية األخرى
PMP
هو برنامج قائم على الحركة يساعد الطالب األصغر س ًنا على تحسين التنسيق بين )The Perceptual Motor Program (PMP
كل أسبوعين  PMPالعين  /اليد والعين  /القدم  ،واللياقة البدنية  ،والتوازن  ،والحركة ومهارات تتبع العين .يشارك المستعدون في جلسات
.مع معلمي الفصول
السباحة في
يسبح االستعدادات مرة واحدة في األسبوع في  YMCA Epping.في دروس السباحة في  P-4الشارع الرئيسي :يشارك طالب من
.الفصل الدراسي الرابع .سيتم إرسال المعلومات إلى المنزل حول هذا البرنامج في الفصل الدراسي الثالث
في الفصل الدراسي الثالث .سيتم إرسال  YMCA Eppingفي دروس السباحة في  P-6يشارك:جميع الطالب منGreenbrook
.المعلومات إلى المنزل حول هذا البرنامج في الفصل الدراسي الثاني
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االحتفاالت والمناسبات الخاصة
يوم من 100
اإلعدادية سيحتفل األطفال في الفصل الثالث بيومهم المائة من االستعداد! هذا احتفال رائع  ،وسنرسل المزيد من المعلومات بالقرب من
الحدث .عادة  ،يتم تشجيع الطالب على ارتداء المالبس كشخص يبلغ من العمر  100عام  ،كما ترون في الصورة أدناه .نحن أيضًا ندير
.العديد من األنشطة المختلفة التي تدور حول الرقم 100

فطور مسبق
في الفصل الدراسي الرابع  ،تتاح للطالب فرصة تجربة إفطار تمهيدي كجزء من برنامج التخييم في المدرسة .يصل الطالب مبكرً ا إلى
. They then get changed into theirالمدرسة وهم يرتدون مالبس النوم ويتناولون وجبة إفطار خاصة مع أقرانهم ومعلميهم
school uniform at school and remain at school for the rest of the day.
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